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الى!إو.

النفافهنثرفىالجلبلةنلدمانه!لقدالإسلامبةالدراساتسهدالى

الإطلابة.

لالممعمؤ
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لرتهينإلرخيصالمجن!إلته

ض!ضض

ن!نحتى،الدراساتهذهقالتزمناهالذىالمهجمخددأننريد

دينبانبدأأنمو-لربنالإط!ىالفكرسفوعاتبعضاخزنالماذا

م!ادراسةقمنهجينفاكأنإلىثيرأنينبنى،ذلكصاها.وقبل

اناحيةالآخرفىؤلبرز،اباربئ!ةالمسحةأحد!علىننلب،الفكر

الاحيين،هاتينبيننة!لأنا!الهذافىالعسيرمناذ،ا،وضوعة

المنهجكانوربما.ا،خرىدونلإحدامماال!دارةشبهعلأنأمكنوإن

اباحث!دهاالىوالنموهرالؤلاثىلكزةوذلك،ءوردأأبصالأول

،الإسلاىللمجنمعاتربجةوالمراجعوالطفات،لفرقالزاجمكففى

فىيضحبأنهالمنيويخازأطا.الآنح!الإسلاىالفكرظهـورمنذ

علىيعرضوأن،مهايغزفبانتنريهثدضخةمادةالباحثمتاول

والنى،يجهلؤ!افدالنىالمنكربنوملامحالنا!يلمنمحمبرأالمعاعرين

أحدفنصبح،تنقبقدالإزمذهأنفبر.صرغتلاتمخلفد

قصصمنباومادبحيطالنارنجبةالنفا!ليهن؟المنهجه!ايوب

موضوعهعنفتخرجه.اباحثقلمتهوىقد،أحيانأ،وأعاطير

عنلنانكشفالاسلاىللفكرعددةواضحةنماذجعرضمنالأما!

وتفسبرهاوتطورهاثأنهاعواكلوعن،الذانة!انصهالأ!بلةانجاهانه
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اقىالأصليوعلى،معبنعصرفىعبهامفعمأضؤأبلقىنحوعلى

عنها.أسفرتالىوالاجماعيةا!افبةالتمانجوعلى،منهاانحدرت

شمحددةءوضوعاتالىرأسأشجهأنفبحاولالآخرالمنهجأما

بالأفكارتعنىالىالمرءزةالدراصاتمنلنوعمادةلينخدهاالفلسنىالنفكبر

ذإ؟شأنهامنتغضأنودرن،التاريجةبالتفا!يلتعنىمماأثر

انجاهاتبؤحمخجهالباصبنلىبعض.رشدنهى،ناندةمننخاولا

،محددةمشكلاتبثبرالمرضوعىالمهجف!ن،الأمروأتاماكان

الىافد!إذا،جدبدةحلولالهابجدوفد،مفارنةدراسةويدرلمها

باحنونازلضاهااقلنالثنحالفةنظرعهاتإلىتدعوجدبدةونانق

كا،والزبهبالنحلإلممبنىعلىأساسأالمغجهذاويةوم.سابةون

تحبلبةدراتبنطبأنهأى،الناريخبة)1("وثانقدراسةفىالحالهى

الرنببة،الآراءاختبارعلىنقومنركببيةنظرةالىتحاجنم،كافبة

المهجشعسرأأكرمنهجوهو.فرعبةنفا!يلمن-طابدوروما

اكبنلهؤلاء،أوواكوادرافصصاإواةإغراءأنلور.مماكان،الابق

الرجالؤلراجمالمراجعمنمعفدبجهازالمؤلةونعلبهمبفلأنبسعدم

مع!حه!ج!،المريضع،نه،طلاوةأقلوهـو.وكرأاس!اضةق

قاالعا/فئوالاجماعبةابارنجبةالحوادثعنءزةالفلىفبةرباتالنظ

ثأنها.أحاطت

الاثحة-البعة-البحتوشابمالظقالحدبثيهابخاقاتارفيقال!ثضجعانظر(1)

91.لأشةالمارفدارئر
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الأول،لسنهجنبه2ممرفىالإسلايةالةلسفةدراسةبدأتوقد

مصطقالأسناذلهالمفةورالمدرمةهدهرأسوعلى،النارنجىالمنهجأى

الرحومن!كرهؤلاء!من.!جهعلىنلامبذه!اروند،ارازقاعبد

ريدةأبوالهادىعبدمحعدالافيوروايأ!ناذ،الخضبرىمحهودا،مشاذ

ونشر،الإملامبةالفلسفةناربخدرامةنطمحنهـكورةجهودأبذلالدى

نندنعبفاتعلبهعلق،أهـدبوركنابؤ!حم،الكندىرطنل

وهو،النثارعلىالايهةورشاذا13زجملناومغم.عاولو!عةبأصالنه

النفكيرنئأةعنالمنتابعةالكبرةمجلدانهفىضخمء!وبذلبصديالآن

أبضأ،وباعراقا،باعزافهالتارالافيورويعد.الإيملامقالفلسنى

واضعأقذكبدوو.ارازقاعبد.!طفىا،سشاذلمدرسةاشدادأ

بالمصادربربطناالنىوصالن!شسبرب!برازمملهويمتاز.العديدةكنبه

النارنجبةوبالمرابمح،الإسلايةالةرقمرضوععالجتالنىالأ!لة4الرب

أ!يروروللأسناذ.اثمرةالنركيبيةبلمحانهبمنازكا،"كبرى

ؤىالفلسفيةاك!وصمنكثبرنشرقبهرمجهودبدوىعبدال!ج!ق

ربانأبروالافيورالأماذعنىكدك.المسنثهـرقبنكباربحوث-جمة

المفجأصابإلىيضهمخرعلى،الأئراتجةالفلسفةأص!لفىبالكتابة

بأ!ىاببلحقمجعلهمماالمضولللس!روردىن!و!أبنثرومو،الثاق

بنروبدقالنن!اركلالافيورالأسناذخبشنركك!ك،الأولالمخج

الم!ىكنابهمافىالفدمةوعىالن!منبكثبرالمعاصرةالعرببةالمكنبة

."فراءات"

الوفتفىويحنمدالموضوعبةبالناجةقيال!ى،الآخرالانجاهأما

محبنة،طابقيرلكىالنفمبليةاتحليليةابحوثعلنفط
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الإسلامية،الفلفةلموضوعاتا،ولبةالنامربثبوبحيدالآراءويصنف

فكرةعليهنسبطر-بمزأع!صأوبعرضها،لبهيبىإطارقوب!خلها

ن!إهماوهذا؟قليلةكانتوإن،نماذجهأيضألهننجد-،!عي

عتكنابهق،مدكورابرلمراهيمالابورا،شاذكناباتفى!وضرح

ولا.،وتإيفه!ج-لإيةالاصالفلىفةفى5كتابهدذ،الفارابىا

أنفسنا،عنالحدبث؟ربداتابقاللاحنىأخرىأمثلةنفربنربدأن

نث!برأنيبغىلكن.الاسلاىافلفىالنفكبرمجالقإننابخاوعغ

المرحوموهو،الإ-رلىالتصوفلدراسةحياتهخصمىكربمزمبلجهودإلى

نأمنأثهرالفارضلابنؤراطنه.حلىمصطقالايهنورالأصناذ

الأشاذبهونعنى،انجبنينجمع3خرجبدنالوهناك.ابهابمئ!ار

ؤشأة،طملوابن،الضالىعنالعدبدةكنبمافىمح!ؤالحلبمعبد

.ال!!،ىابف!بر

موضوعاتنعالحأنوهو،م!أءددأو!عناه!اكتابناؤلى

النفىلمسألةضرضنا.الاسلاىالنفكبرصنحنلفةنماذجلنعطىقفرفة

المسألةهذهفىالمسلبننفكبرينالصلةوببنا،سبناوابنعندالفارالى

.وأرسطووأفلاطونعسفراط،إونانانلا!ةونفكبر

!ئىءذكربعد،والفليدال!ةلمنالغزالىالإماملموقفعرضناثم

الفزالىالإمامينمقارنةفيعفدنافصلاخصصاكا.حيانهناربخعن

النوفيقرشدادنمحاولةعابخانم.الطفل.ريةفىروسو"جاكئناجانو

بصفةصض،يثعربةالكلامعلماءمنموقفهوحددنا،والدبنالعفلببن

الأد)4فاهجعنالكثف!كنابهمننلبلةبنصوصسنئهدبن،خاصة

.هعفاندالمنةفى
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.النموفننأةناربخعنعابرةللسحةفيعرضنافصلاخ!!ناثم

أعطينانم.عبنطهالدكتور3راءومضمناث!إلىالحدبثماقاوقد

الاسلاىالانجاهمعكببرحدالىينسقالنصوفمنلنوعنمؤنجأ

منبهبرحدالىنجاووالذى.والمةالكنابعلىبعنصدالدىاظالمى

وناربة.ونانبةمنالفدبمةالئفافاترواسب

موقفبيانأحدهما:3خرينفصلينالطبةه!هقزناوتد

فبضل61خر،ما.والفلاشةاناهرأهلمنعربىبنالدبنمحبى

رشدوابنالغزالىالاماملهاءرضالتىالمثكلةنفسلحلجديدباتجاه

بتمجيدعربىابننمبزوان،امفلإالدبنينالنوفبقمحاولةق

.المحدودالإنسافىالضلقي!ةمنوالغضالنصوف

إرىتدأخرىلمرصوعاتممهدةوعاتالمو!هذهخونأناللهونرجو

الفلسفةمنأضرىموضوعاتفىالغامضةالجوانببعضتكفعنربماأنها

الإسلابة.

لامممحمود

0391تسارس12
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ايهولالفصل

لإسلاميةاالفلسفةفىالنفسةكرة

الاسلابة،الفل!فةقالإنسافيةالنفىلموضوعالةصلهدافىترض

كبيرحدإلى.رتبطالموضوعهذافىالملينظرعهةأن!ممزى

2خر.جاتمنالإسلا.بةوبالعفب!و،جاتشالإغربمهبالفلفة

بدرامةبدأناإذا،ننا،الأكربفبةالأ!ولالىنثبمأنالوا!ومن

المألة،ه!هقرشدابنطف!بل؟أوابنسبنا،أوابنأو،الفارابىآراء

..تورأبحثنافسي!ون،السابقةالفل!ةاتإلىنرجعأندين

يغ،ني!اقعلىيكونواأالاغريقفلاسفةأننحلمأنوينبغى

مادئا.نفسبرأوالانانالكوننف!برجمحاولةالأكريقيةالفلسفةبدأت)ذ

وديمقربطى،رنلاي!هطابىأشالمن"طيحيبنمذبهووهدا

بصورةسنجدهاالنىالتطوربف!زفالتا!االمدرسةنلك،عدرسته

.دارونعندعثرالناسعنالةقأخرى

الاعزافالىأقربآخرشبلاينخدبدأالإغربقالانجاهلكن

!)ن،وأفلاطونسصرا!عد!طوماواشقلافاالإنانيةالنفسبوود

والحق.العقلوموأجزاناأحدنجلؤالقولالىمالفدأرسهـطوكان

حدبثة؟تكوننكادوجطةانجهتالأخيرعندهذاالنفسيةالدراعاتأن

اروحاأصلعن،أفلاطيأسناذهكرارعلى،بنكلمأنيشأاف!نه

ا)روحخلؤينكرلمانه.وطانفهاعنينكلمأنثر2بل،عصبرها
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.اظلوده!اانكارالىيففىفلقهأوسذبهمنطقلكن،عراحة

الإصلاى،النفكبرادالنضىفىالإكربعةالفلسفةهذهانفلتوند

.أفلاطونفلسفةعلىاطلعواكا،أرسطوفلسفةعلىالملهونواطلع

.أفلاطونواتجاهأرسطوانجاهدينتجعمجينةفلسفةعليأطلعواكذلك

ومن.الإسكندريةمدرطةمنأفلوطبنصذهبالهجبنةالفلفةبهدهونربد

الأفلاطؤليةالمدرصةهذهأنالىبفطوااالمسلينمفكرىأنالغرب

الج!عياتاحنضهاالىالنلفبفبةالآراءمننموذجالاهىماالمحدته

الوحىخبتمارضالذىالانجاههذابداوقد.ببدةع!ودمنذالسرية

الغالبة.الفرقوبعضالقرا.طةعند

أفلاطوندينالتوفيقحاولواالإسلامفلا-فةف!نالأمر،كانوأياما

فعلكا،الاسلامروحالىشهمكثيرفأماء،وافلوطبنوأرطو

التحرريشطعأنفسهالةزالىالإمامأنالىهذا.سيناوابنا!ارابى

مبنا.وابنالفارابباتظرمننامأ

4الإسلاممعتنفقلاأرصطو7راءأنبحدفماللاصبننببنلكن

رشدابنلدىذلكنرىكا،الصححالإسلاىالفكر2إلىفعادوا

ب!نكمار!ا!دئةالأفلاطونيةآنارمنأرسطو،!نهاصفل!-حورالنى

0111الإثراتجةاسفةوا"مضلنظربة

أبخيةبظمركيرحدإلىنأنرتفدالإصدبةالفلسفةكانتولما

النفسمسألةأ!ولقنبحثأنالراجبفن،يرونابةوفيرونانية

.محبرهالدخبليننمبزبار،حقالاشطاءلى

969)-ثانيةتجضابيرتالأنحلو-رتاثن!دالمصنةنللآانظر(1)
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اليؤدانيةالفلسفةفىالمادىالاتجاه-ا

مسالةكنأوفصصهمأططبرمالفدبمالزشفىللبونانكانلفد

يهن؟اروتقبلتفكيرمفىهائامكا؟ألنحنلماكانتالنفى

أكزالىافةالجاةهذهالىننجه،طدبةدنجوبةعفبةإونانجةاالعفلبة

ظلا"إلاليستالروحأوفانفس.نع!لمبهاحباةالىتجهأنمن

تذورهثبماوأ!بحت،"روحتفككتا!لأدقيف!ذا،للجصد

افنعنولرالىالبؤلانبةالعقلبةعنالفكرةه!هلناوتكف.الرباح

علىغالبأالطابمهذاكانولما.ذلكوراءماإلىالظرثون،بالحياة

عنبالبحثعندمالفل!فةتيأأنالغربمنبكنلمالعفلبةتلك

الكونهذافسرواثميمن.ساديأتفسيرأتفسيرهوبمحاولةالكونأ!ل

،الماءهوواصدأكلإلىثرجعإنه:بعف!مففال.نحنلفةتفسبرات

لهانابةلامادةأصله:إنآخرونوفال،الهواءأ!لهبحضهم:بلوقال

فىنراهمالكلالحفبنىايهصل2خرون:إنونال،خوا!هاكهافى

أصولأنهاعلعناصعدةلينجعمنمحاء.النارهوالكون

إلىالمنعددةالعناصرهذهرخإلىانجاهأ!حدنانم...للكنأرلى

نالواعندماالفبثاةوربونفعلمانحرعلى،التجربدىالعقلىالمتوى

ونلاحظ.للكانناتالحقينىالأءلنعد،عقلبةمحانومو،اي!عدادإن

العقللأن؟الر!يةللفوىمجالايف!محعقلىانجاهالفناغورى25الأنجاأن

الطابمهذا!ورنفمرأنيمكتافيهف.اكفمىوظائفاحدى

الثرق.زارماكورسأنالىيرجعإنه3الفيثاكورينعندالر!حى
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الشرقية،الر!يةالأنجاماتمنكثرأ!كلرفحضارنهعلىواطح

وطعأنينة،والحق،ا!ليرعنيتكلمنجدهوهكذا..مذهبهقفأثخلها

مير.لفا+وهد،نف!ا

اي!صلبة."بونانيةالعقبةقاإضحأبظلالمادىالاتجاهف!ن،طاوء

القدبم،العهدفىالدرةنظربة!ا!دبمفرطىمذبفىنراهماومدا

مادبتا،نفسيرأا،شاءكليف!رلأنهاالكلمةبمعنىالمادىالفبلسوفومو

النفسيةقالحياةوليت.بنفرقهاوننحطمالذراتباحغالكاثناتن!داذ

الاجماعبةالجاةبفرنبههكذإث.وكرنهاالذراتلنجمعننبجةإلانظره

.وح)1،،إالله!ؤوبنكر،طدتانفسبرأوايهخلافية

للنفسفىوآراؤه،سقراطعندالروحىالاتجاه-2

فيلوفعندالمادةمسنوىعنللارتفاهمحاولةذكبعدنجدأنناغبر

المادلآ،الطببعةوراءماأى،الجنافبزبفاعننكلمشأولموعظيم

الفلاسفةحاول،ال!ىالمادىالعالمم!اإنبقولاللىبارشبدسبهونربد

.يخالوممهوبلأضبفئاعالمأيى،ونطورهبردهنفسبرال!بيون

فىالحولانقطةهىتلكفكانت.الضلعالم!وا!قىاالعااإما

مدرتلنأثبرننبجةالنحولمذابكونأنونرجح.الفدبمابؤلاقالنفكر

الإنساندراسةنحوالبونانيةالفلسفةانجهتوهكذا.الرياصةفناكورس

الصفاتمنوغبرهاالفضبلةؤو،الروحأوالنف!فىالبحثوعاولة

الانسانية.

.ا،نناقاكذجال:كابخااننل(1)
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جدأ6ثايعدالذىمفراطمنابنداءواضحأالمحولهذاظهروقد

بعضنظربةعلىحأردآبطبناالإنساقالفلنىاتجاههف!ن.للعبفرية

هذهشاعتحفا.ا!مع!خمنبأخهاالعبفريةيةصونالدبرنا!دنبن

منكثيرققداواةزاكوط،الزمانشترنمنأكرفذانظرية

الهظماءنجلقالذىهوالمجنمعأنلانؤكدوهى.الراهخةالعلبةالمعاهد

المدارسوش.اجماعانفسبرأالدبنتنضرأننحاولبل،والعبافرة

ومى،الاجماععمفى،دوركابما!رسةالنظربةهلونزلفىالى

جاتهالان!انندرسأنوأراد؟،الماضىالفرنأواخرقننأتمدرسة

كلىإث.اي!خيرالحلبللملىماديةلعواملننببةأغاعلىوالاجماعبةانفسية

لنفكبرعدىموبلأالماءمنجألبىبأنهالدبننفسرنبهدها

دبانة!ررننفنلا.وبعبدماصورةنة!عنبكؤنالذىا!نح

أخرىببارةأنهاأو،طؤلا-نماعىلنطورننيجةإلانظهـرأاكوحبد

نكدببمنفيهماالفوله!اؤ!،الكبرىالامبراطورياتلظهورذبجة

نزلقلمالىابدانجةالفبانلبحضلدىبوجدالنحيدف!ن.لهالاربخ

-المدرسهذهف!ن،الأمروأتاماكان.المنظما،ولالمجنمعمرتبةيلى

إلىأدىالاجماعىالتطوروأن،الدياناتأولىكانتالنؤيمةأن.رى

نأإذ؟الجدبظهورأخيرأالأص،نهى،الآلهةنعددصذبثأة

.الاجما!الحباةمن!ورةإلابستعدهاالدببةا!باة

نعلملأتااالمجتمعصغمنتكنأيفراطعبقريةأرنرىومخن

يدبنبكادلاأنهإلىهذا.المجتعضدفعلردكانتفلقهأن

2راغا.منبكثيرل!فراطتدينالإفانبةأنحبنقأللمجتمعب!ثىء

جديدبن-خلقدبنعنبعبرجاءسمراطأنثزع،ثوركابم)إنضا
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موضحفىيفوللكنه.الحبنذلكفىإ)بهماالحاجةأثدقالمجنمعكان

كانسةراطإن:إليهفيزلقاذىاالتناقضإلىي!طنأندون،آحر

.عصرهفىالسا"دةوالآراءالاجماعبةالفوانبنعلىضرج،نهءرمأ

الحاحةأشدفىمعاصروهكانجديدبدينئثرجاءإنهبفالفكيف

وقوانبنصعاصريه3راءعلىخرج،لأنهمجرمانهارفتنضىقوبفال،اجه1

نذمر،دونبالإعدامعليهالمدبةحكمنبلنفسهسفراطأنيلىمذا

إليهع!دتالآلهةأنبعنفدوي!نه،خهاتوافيعلىاظروج!ربدلالأنه

على!زألفالموتيةضلوأنه،أنفممهمشر.نالإغربقإنقاذجممة

لمسقراطعبفربةأنعلىبدلومما.الآلهةلهأرادتهماعلىنجرجأن

حسبسارلوأنه،دوركابمبقولكا،المجنع!نعمننكن

لكن.كأبيهنحانأبكونأناوص،ععرهفى4الاجماصالحباةنوجبه

مخالفأتفكبرأبفكرأنالىدفعاهاظامىالنفعمىواسنعدادهعبفربنه

يعملونكانوااكبنال!وفسطائبىناغمأمعا!روهمومن.لمعاصريه

ا،خلافبةالحياةعلىالقضاءوربدون،ثىءكلفىالهدممعاول

كلفىحرفزكلأنرونأواكاففد.والعقليةوالانجماعبة،والدبنية

دببةأوأخلافئ4أو4ءبىضانقفاكبساذ،ويةحلهراهط

عاشولقد.ومغالطةرجدلشك-ركةنعلمكا4السفسطان.ثا،نة

أنهأى،اإاوضرحوالمنطقالبفبناخنارلبهه.البنةهذهفىسفراط

سوفسطا،بخ،بكونوأن،عصرهفىالعمعىثنجارفىينساقأنبنألم

وشكيم.لجمفىالجيعلفاقذلكشاءولو

ابنداعإلىنثهنهالنىهىعمرهفىالآراهنقد-بهةإنبفالوند
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والخبروالحقالروحعنالحديثإلىقادتهأى،أبةالإنساالفدفةفكرة

كانأنهوهو،ا،مرم!االىقطنأنلنايخ!فىأنهخبر.وال!طدة

السفسطةحركةشهدواالذثنالأاوفعراتإبنبنارحيدافافا

هزلاءينمناروجةاالفاصفةانكرال!ىالوحطدهووأنه،وارنضوها

منكانالرو-ىأوالنضىاسنعدادهأنذ،ثفىوادبب.-صيعأ

3خر.نوع

فىومهروا،الفصاحةفىال!روةبلغوافدالسوفطانجونوقدكان

فىبالنةقعةيجدرنأئيناأهلوكان،الزلازةالضخسةاظطبالقاء1

منعنهم،علجمأتدس!راطجاءفلما.؟يان!مصرالى(الاسماع

نفوسويمحصنف!هجمحمىاخذأ؟4وهو،مخالفأمنهجأ،واتغ

الحقيقةأعننفوسهموأمماقنفسهأعاققث-ثاكى،الآخرين

اللا.قي،خصافلهر!عىكائنأوجومرالمسأنرىعانإذ

طبي!ه.ففقد،الفا!ةوالآراءالجهلصدأمنطبقةعثتهأملاذاوأنه2

النأكلالىالمزممدإذاالجهلكيابوعوالصدأإزاحةيمكنأنه!كير

الحفقة.لهننكعثفوكدن!،نضطقوالنفكبر

،الفاسدةالآراءعهاكثف،نشهمحمىلماإنهسقرا!ويقول

عرفءشدط،رو"صرفةإلىامتدىدانه،للإلهظلالروخأناو-د

كلم!رفةبذعونالدبن،السؤسماانيننأنحبنفى،نفسهصية

ينالىقوسمومى،إليما،شياءأةرب!فةبجهلون،شىء

العقاثد،-حيعوهدمالآراء،صيعنقديحاولونإحمصا.جنوبهم

اروخاأنوهى،إبةالإبجاالمرفةمذهإلىبصلونلاف!نهمذ!ث.وخ

.جدهلار!عههىالإنانحمقةوأن،البدنعنسةلكائن
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الرجلمذاكانلفد3ضراطءبفربةظهرتكبفتاءلأنولا

،فح!هملحاورنهغفبربملهنصدىولو،الأرلىالدرجةمنمحاورأ

يصللكىبل،الهدمرد2لاالآراهياقثىكانأنهوز!ث،جيعا

بحصتلاممىالأثبعفولإفاديرهـبدإنهنبلوافد.الحقعبنإلى

علىعبفرينهلهبدتوافد.ففبرأوماتءاشلكنه،اشوةواالجاه

:أفلاطون.لمهبئهعلىلسانبقولكو.أصدنائهأحدايهانقلهانبؤةهيثة

،دافمبدإلىيومأذب،ايثب-يفونوموصباهرفاقمنرفيقاان

.سقراط)نهلهفقاك؟اناسأعلمعنالمعبدكافةسؤالعلى!رؤ

علمأ.الناسأكزأ!أأظنما:فالمقراطالىالنبأمذاجاءفل!ا

أالنبرءةبهذهالآلهةزربدطذاإذن.بميلااكثرمفلت،ه!اومع

أغققبدأنفلا،كذبأتقوللاالآلهةإن:فقالأمرهيتد!رأخذئم

أكزناثىلوإنه؟التحفقه!اإلىابى:لفكبف،ذكصدقمن

هذهصدقمدىمعزةإلىندى51فلربمابهش!زأوعلأالناس

بحاورهفجعلبالعمالهامةلهمننهدالذبنهؤلأءأحدالىفاتجه.النبر"

ظنوق،هوظنهفىعالمأيبلوالرجلهذاأنلهفتبين،ويناقثه

فلما.الأمرضيقةقومنرورأجاهلاكانلبهه،الناسمنج!هرة

كثير،خلقمعهوفضبالرجلكفب،جاملأنهوأتنعه،أفص

بأمرولابأصه!!فللمانهغر.الكنظرةسقراطالىهؤلاءونظر

فبه،منجرالعلمكنبرإنهبفالآخراءاموبوانجه،صاجهم

معهوفضب،الرجلطافغضب.بج!هوأقنعه،وأفح!هفناةضه

اي!دعياءالعلماءجمليظ!رسقراطأخ!،وهك!ا.بهوالمعجبونأتاعه

عيهكان)ذ؟بأمرمثممزثدرنننلاء!ذموغضبغضجموبثبر
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دلف.مبدكاهنةطربقعنجاءنهالىاببوةصدقشبنحققأن

النتبجة:ه!هالىجمبعأإزعومبناالعلماءلهؤلاءمناثنهبعدات!ىوقد

هؤلاءوأن،-ةبفةالعلممنشىءعلىلب!واعرهعلماءأنوس

الأولبن.عقلامنأصحكانواربماالجهلبهمريظنالذين

يحنيفكانوا،قصاندممعاقعنبسألهمالعراءصوبانجهنم

،الافامأوارحىمن؟وعالثرأنفعلم.!4يخ!ونأوابلىواب

أصابإلىاتجهوأخيرأ.وارجدانانفسأمماقمنالآخرهوفيوأنه

يوصفونممن،افاسمنالصنفطاأنفوجد،والصناعالحرف

!ماعانهم.بحر!منصلالنىالأ:ياءمنحمبمأبحلمون،بابلىيلعادة

اسفسطةاأهللأنثىءكل-رفة،ذلكجابإلى،بلمونلكهم

.ثىءكلتملصرنهمأنهمزمموا

سنه،الناسنفررإلىمجن!عهطبفاتج!بعمعحوارهبهات!ىوهك!ا

نايفولكانالقالمهه،عنموالر-وعتطغأن،د!نجانبهالثرششلوجس

جمبعادمدواحنى،ونةوسالآخربننف!نمحبصوهى،ابهإبهاعهدتالآلهة

.العادةمىالفضبلةوأن،الفضبلةمحرفةالىنففىالنفىمعرقهأن

برهنتكلماأننىذك):ففال،فهطصربهمونفسفراطلنافسروفد

يجهلها.الىا،شاءأعلمأننى61خرونظنجاهلأنهعلىنهملأحد

احمىبنخذأنأرادلكنه،بعلمهاالدىموىهالإلهكانوربما

بىعلىأنأعلملأننى؟الاسأعلمسفراط)ن:نالحبنكثعار،

هرا!ةالمحرفةبدءأنيعزفأنهذلكومحنى.،أ)بتةأكبدأضبنأ

.والغرورالادعا.عنوالبحد،النواضع
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كلفىمعاصربهلاحقأنبعدالنبر"حفمةلسفراطتبتومك!ا

يجهمعرفةأولمىالنفسمعرفةأنلهمويظهر،وبانن!همبحاورممكان

أنبنا.أملبهضاقلقدابلاء.أكبرطهـبقنهعليهجرتولقدتحصيلها.

إبهوطب،!!حاكةوقدم،لدبمقراطبةعلربانهالسونسطائيونفاشه

له:إطدرفالوا،الآخرفيودفوسنفمهتمجصعن.رجعأنأنافضاة

حرارك-ءلىأصررت)ذاأما،سراحك،طلقافبهأتمماركألو

اننىالأ؟بنبوناأيها:أنيناولثبلقضانهنفال.بالموتعبكفسنفف!

وعنالنفلسفعنأتلعولن،طاككمفوقالإلهطاعةأضعولكنىأحبكم

مجا!غعنأرجعلاومموت،ال!محادةمىالفضيلةأنالىدارشاكمخكم

هىسدبنةإلىنتىأنكمننخجلألا:لهفأةول،بحفبفنهأنبنىكل

بنفسك،تعنىأندون،وماك!بسمكتعنىلاننفكنم،المدناعظم

أ،جوهركضبةوهى

جاءتالىبالبؤةالإبمانعنالرجوعلألم،نهسفراطأعدموتد

!لاصالنفىراحةلأنهالموتوفضل،أ!دفاثهأحدطربنىعنإلبه

للفاءمننماسعيدأببدوأنهنلابلهءلبهأخذوقد.وفرورهاالجاةمن

لهأعدواأنبحد،سجنهشوبرب،رأبهمعلىأنبنزلشبدلا،الموت

آلهةصوبأولا!يذ!أتاعقادهلولاإنهلهمنقال(الهربهلىاومائل

مأصدناءعوبثم،الدنجاالحياةمذهآلهةمنخبره!رحبةخيرة

لملمالكناوت.ابلقاءنفه-لضاتتالجاةه!هأ!دناءمنخير

حنق.أوخيظدون،الدنياالحياةبكغادرةير!ف!نهكذلكالأصيكن

.؟النض!وخلواللهبوجويؤمنكانفهل

نعمك!ك،الإلهعنوأحبانأ،الآلهةعنأجانأبنحدثنراهانا
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الروحصعنلهميكنفأناخضارهساعةعلبهألحواقدنلاميذهأن

لهمئهورةمحاولةفىالم!نعالحوارم!اأفلاطوننانقلوقد.اظلؤو!ر

.فبدين)1،هى

نلإلهلكن.المسخلؤعلىلهمببرهنأنسفراطحاولوقد

واضحأ.لبس،بعدفماإيهشثير،ال!ىالبرهانهذاأنرىأفلاطون

الديل!ميقدم،كبرىعنا.الخلربأمرشعنىأفلاطونأنسنجدول!ا

.أستاذهرأىصلقعلى

أثا،شبابأحدءل!قرا!هامحوارالىن!نبرأن!بوأخبرأ

لكى،الحكمشاصبالىالطحوحشدبدكانال!ى،ال!بادساوهو

يصلحلأنهلهيظهرأندانمأبؤضراطكانوقد.أنبناأمرمنبصلح

يصلحبهفمعرفةعنعجزهوف!ذا؟نفسهب!علاحبدأإذاإلاالمدينة

مح!ابقالحوارمذاونجد،المدبنة!!لاحعنأعبأكر!و،نف

.)2(1والإسلامالأكربقلفلاسفةامقلواالنفسإفىكتابوهولنا

:،ال!عيادساطلسقراطانفا،فنقولونوجز

ضبقها؟وما،النفىماهبةساس:

أثرىلا:-

كنااذاالنفس!!لاحقبنخدمال!ىالفنممرفةأنسنطبع:س

النفس!ماهيةنجهل

ب!لكأتريدطذا:-

كناإذاا،حدبةإعلاحقبستخدمالدىالفنمعرفةأننطيع:مى

.3صكءتارطىملالدكلررالأضاذالوبئاالمةالاهارؤمدنرجم(1)

.28-،2ص،الرابمةالبحة9691مامالأنجلرالمحربئمجةثرنه()2
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اء؟الح!مامةنجهل

لأ:-

عسبر3أمبسبرأمرالنفمىمعرمةهل:س

ومى،النتيجةهدهإلىسفرا!ينمىحتى،مندرجأالحواربسبرثم

بنىءبعنىطنما،الحقبقبجوهرهلابعنىبجسهبحقال!ىالمزأن

نجصه.مماأبعدبشىءبعنىإنمابمالهبعقال!ىوأن،يخصه

ضدفعلؤوهو،ؤبنىخلتىروحىاتجاهنرىكاسفراولانجاهإن

نأعلىدلبلوه!ا.محاصريهعلىسمبطرأكانالدىالمادىالانيه

اممعلبهنطلقلماأساساكانتمابقدرصا!نعمننكنلمعبفرينه

الإنابة.الفلسفة

ال!فسفىو3راؤهأفلاطون-3

أفلاطونمدرسةكانتوربما،نلسفيةمدارسعدةسقراطنركقد

2رائه.الىنربأأكزها

.بالموحىالدبنىالر!ىالزاثعلىواطل،الشرقأفلاطونزاروند

خاودإلىتبرنوحبدديانةومى،اوسوبةابالدبانةنشبعالدىالراثذك

حمركةالثرققوجدت)ذ،ثرتبةبم!ابتأثرأفلاطونلكن.انض

الحركةهدهوكائت،بهوديةبعناصرممز!بئوإلحاديةإشراتبةكنو!لمبة)1(

رانكارالإضراقاطسعلوتتوم،ال!رنانأرالسنةوساما،ع"خأكل!ةش(1)

الإصلامالالنلقحاولكا،المبيةلولهفىيهرألرالوميالانجا.له!اوكاد.ارص

نكز"لاتارطىعلالكورأشارر!د.الهبرىانكالفرنإخرأقشارالنوتغت

.ا-ىال!!النكبرنفأةكا،قالمبيةقاكوية
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الفرونعبراضرتوند.الوحىعلىنعنحدالىا،دبان-ثالىغدف

المسبجةنجاهنعلتكمابها،اوحىالدباناتا،لتاومو2خرحبنين،نظهر

أغاتزعمكانتالىالربةالحركةهدهف!ن،فرونبعدةأفلاطرنبعد

حينالمبلاديينوالناقالأولالقزدبنقاورجةندصبرحاولتفلسفبة-ركة

سبأ،بناللهعبدبظهورالاطممتد%تحاولجاءتنم.ؤفىبةبعقاندمزنجها

اسمعيهمبطلقممنانصوفةوبعضالباطبةءلممةمنبحدهجاءو!ن

الزنادقة.الجصوفة

الىكانتالمربةالجماعاتلجهانصلأفلاطرن،ضدا،مركانضاوأئا

سربةلمذابآراءوكلها،ومرمسيةونجثافوريةأورفبةآراءيخمانشغ

المرسوبة،بالدبانةكببرحدإلىشأؤرةبلتأفلاطونآراءأنكبر.علمانبة

تمسخه،لكىبفبرهكلطهالدبنسنأخذكانتالسربةالجساعاتطكلأن

ارتكبها،خطنةعنلنكفرمحلوىعالممنهبطتالروحبأنكفالا

ولأزمان،أجسامعدةقت!ناسخبل؟مباشزالأولعالمهاالىتعودلالكا

ارنضاماالىا،ورفبةالدياتهقالمزجه!اولوجدفمرأ.طولاأونخنلف

الإكربق.مفكرىصوغيرما،وأفلاطونفبناكورسمنكل

ررحىبرهرأفايعنقدأنهفىيختلخصالنفسقأفلاطون(ىأط

انفىنشخدمهاأداةسوىلبسالأخبرهذاوأن،ا!ععنشفل

أشاذهاتىجثيبدأفأفلاطؤنوإذن.سفراطيفولكانكا،الروحأو

،لسفينة.الربانينبالصلةوالجماننىيننالصلةيفسرلنا.وهوسنراط

بقرآومو،صفنهمنجزأالمفبنةوليست،ب!انهمشغلفالربان

الىبالنةالأمر.كدكوالأنواءالعواصفوسطوءراشهاونسيرهابتديرها

..السلب!ةالىجهةو!عي،بأهـزؤسق،وندبرهالبدنقنحلالىالنفى
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معه.ننرقن!نهاأمرهعلبهااسنعمىإذاأما

نفولوالى،الرقمنجاءتادالتايمخعفيلةأفلاطيارنضوتد

أجسادحىعدةفىبالارنحالالابفةظاياهاعننكفرأن!بالروحان

.الأولعالمهاالىكؤةأهلاون!ون،جوهرهابصفر

عالم:عالمبنين!سطالنفسأنأفلاطونلايقرر،زللثجابوالى

خصائصيننتجمعفىولذا.الحىاوعاالمثلاعاأى،ضلىوعالمعلوى

هبطتف!ذا،الأولاالعافىواحدةكانتإنهاجثمن،العالمينهذبن

.أفامعدةالىوانفست،!مومت،مختا،رضإلى

وببن،وائباتوالخلوالجلالاعاين!طأالنفسكانت)ذا،لكن

كلطيعةينتجمعأغاذكمحقكل،،لنقصألتغيرالح!اعا

نإواحدأ3نفىومادئا5،ر!يمجوهرأن!ونمجبث،المالمبنهذبنمن

مسخها.إلىيؤىالنفىبرو!إنحفا.الرأىه!اإلىيمبللاأفلاطن

فبثاغورسعنأنلاطوننجنلفوفا.بطببعنهمحنفظأبظلجومرهاأنفبر

و)ن،المماوبةآاي!جرامنهبطلطفمادىجوهرالنفسإنبفرلاللى

فأحبها.ا،ج!امإلىنطرتتواحد2نقالر!حابةالماديةاصلوامرهذه

و)خوان،فيثاءورسعنالفكرةهلىه،بعدنيها،الصفااخوانأخ!وقد

واذا.،الفلاسفةوأشاهالحك!ةمدعو!:ألىاكبفولكا،م،الصفا

فىال!و!يةالمذابممناوإغمتلناضبفهمعننكمفأنأؤنانحن

سجلاتالارطن!هم.ولبست.الإحماصيليةفلاسفةوم،الإملامبةالحضارة

الدودع!دفىفنمثرةكانتالىالنعلببةالمجالىأوالسريةللمحالل

.()1الدولةملىهلفبام!دتوالنىافاطمبة

انه.ضا.)نالفلنايصرففبهنمابمحابقلنكزمدقضمع(1)
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هرافبطس،وهو،ندبمأافربقئآفبلسسفاأننجدذكجاتوالى

ا،دلاالنارعنانفصلتصتدةجمرةتبهالروحأوانفس)ن:يفول

دات!ما.الحباةفأكسنهالجسمإلىثخلتثم،الكونأصلمىالتى

حدثالضعفايهادبوإزا.سليماحي!االجمبقىمرقدةالجرةطه

دبمفربط!،صا!ذبكدك.ا،وتحدثجملةنهدتلاذا.المرض

اناربة،الذراتمنءهوعةالنفسأن،الىالفديمالعمرقالدرةطب

.المرتجاءننرنتواذا؟المرضحدثأجزاؤهاتحلتمتىوأنها

وبؤكد،والروحالمادةيننجمعالتىالآراءه!هثهـتضلاأفلاطونإن

المادبةبا،!ئ!ياءانصلتمتىلكنها،خالصروحىبمومرالنفىأنلا

تعثى،!اأس!رىكأنهاأضبحتا،الدواربشابهماأصابهاجاورضاأو

المنحولة.المنغبرةالأشباءوسد

العالمبنه!بنين!مهـطأكانتلماالنفسبأنالفولىإلىأفلاطونوبت!ى

ويس.ففطالحىامانعرف،ننا(حفبفماعلىنحر!اأنمنالممكنفيمى

ضراطلأن،النضضبفةعننمامالهبكشفأنمنهيتظرأنلأحد

اسنطاعإذا،ناكماوكل.رحىجوهرإنها:قالأنعلى،زلم

المثلبعضلنايضربأنو5،أسناذهفالهمماشبنأبزبدأنأفلاطون

الر!حى.اصدوهرم!اضيقةلاببينلكى،الأساطبرأو

الحى،االعاإلىغبطانعيهاتضقدالنفسانأفلاطونوثرى

إنماوالصعؤ.الأولعالماإلىأخرىمرةتصعدحتىثطهر،أنوعبها

نتحررأخدتحقبقهاءرفتمىف!ذا.الحفةالصرفةطربقعنلهابخيسر

فه.هبطتالدىالعالممنارفحتىفثهـيثأ،ئيثأوتصعدابدنسيطرةمن

الإلهاآأوالحىمننوعسوىالصدده!افىالفلسنةبفرقماناكوبس
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ه!اومن،العلوىالعالمنحوواحدةدفعةانفىبرغالذىالمثالىاباو

النعوف:شنوعينينصبمعوأنه،فصوفأنلاطونأنلنابخين

صورةنرىال!ىالنصوفوهو،الفلسفةطربقعنعقلىتصئ-ا

بالفلسفة،التصوفخلطا!ممن،طفيلوابنشناوابنالفارابىعندفه

)علابةوشرفيةيونانبةانجاهاتببنبرحال!ىخاصةبصفةالحلاجكد

.(1)مبةاولوفبر

إلهية.فحةوهوالمحضالأشراقعلىيقومخالمقرحىنمرف-ب

طببعةثرحيتطيعلاأنهجديدمنلنايؤكدكلهذكبعدبحودلكنه

اخفىاضيقةيفربأنموطاتنهفىماكلاإن،فعلمماأكزاننى

وا!دبال،اظبالشبرا،خبرةه!هف!ن.الأماطبرببعضالناسأذمانالى

أعلعلىللبرهنةالواغفىالأساطبرأفلاطوناسنخدبموتدالعفكير.بثبر

عالمامنللاننفالننخسهاالنىالوصائللبيانأو،ومصرهاانفى

المال!.عاياالىالأرف!،

الأساطيرهىالقمى!نهصالضلكن،عدبم!أماطبرولأفلاطرن

لكىنكت!بيهفؤلبين،بالمعرفةخاصةوهىالكمفأسطورة:الآنية

فىيظأسطورنانومناك.العلوىالعالمإلىطربقهاعنانفسنصل

العربة.وأسطورةالبامفيلىأسطورةوما،ث!رتها

:ا؟!ا؟سور!-أولا

الأخرىالحياةلنابمررأنالبامعلىأسطورةقأفلاطونأراد

وردطولينالنصويرهذاينشبماوجههناكأنويلاظدتيفأ.نصويرأ

بحزفكاةالزلاقبالاتجا.راياقناثراللىاطلاجفدل!.النكزشالاجمد1()

و!رتصفهاسجمنجمألرأننأفي-رربماالهلاجعنكابهقننهطجخرنبلك

نلا..دا)مدبد
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الىنفطنأنلنابنجغىأنهغير.الآخرواليىمالحابذكرمن3نالقافى

الدينقجاءبما،ريبدون،نأنرقدأفلاطونأنوهى،الحفيقةه!ه

!الى.العكىلاابهؤبةعنأخذأنهنالمرجح.سابقدبنومواوسوىا

التنا!خ،فكرةمثلأخرىعناعرنوجدبهاالموحىالديبةالفاصرمذهجاب

)فر-فى.منأصلوس،المصيرواكالقربنوفكرة،مندىأصلمنوهى

نفالبدقدانمأنراهال!ىابلفبقالانجاههوا،سطورةعلىالغالبوالانجاه

عها.الحدبتلناسبئالىالربةالجمعيات

أنهوهو:الآقالنحوعلأفلاطنعرضهانقدنفهاا،ص!طورةأما

حريصوهو.أرمنبوسابنبسىثهمرجلتصةعننجبرناأن.ربد

الف!صنلثأثباهمننجابةفصةعلبنابقصلنأنهلنايؤكدأنعلى

ولدصنىرجلقعةيسزأنهـلدبل؟سمبروسأشمارفىجاءتالنى

فلفىالمعاركإحم!إلىالبطلالرجلمذاخرجوفد.بامبلبامدبنةفى

اتهاءبعد،قنلامخثلبحصلواالمدبةأهلجا.لمالكن.نجهامصرعه

جثةعداماجميعأابهانطرققدالبلأنوجدوا،أبامبعنرة4المعرع

ببته.الىأهلهفحملهأرفيوسابن

عفةعلىبضعوهأن،مصرعهمنعشراثاقاليومقأراثوا،ولما

الآخر.العالمفىر3هماعلجميقصوأخ!،البامفبلىايخفظالإ-اق

منعددكيرعبةفىتسبرأشهاوجدبدنهنفسهفادرتلماانه:فقال

مبدانعندسيرهافىاتهتوأغا،اي!رضنحتطربقفىالأخرىالننوس

نباعأنؤالنفوسأنجداتزبنلما.الضاةمنعدديني!طهفسبح

كنتطيبةا،ممالهلهكانتف!ذاأممالها.عنقمسأل،القضاةأمام

علىنعلقف!نهاسبنةاذاكانتأما،صدورماعلىنعلقألواحعلىلها
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خارجالىنت!بانقخبن،فنحاتأرجالمكمانالفبحملالمحفىنممورها.

أمما!ا.إلى.ثهبانواخربين،الأرض

قيحنىإحدى!وبننجه،حوكتالى،الصالحةالنفوسأن،ىنم

الأخرىالتحةأما.الأرضقمحنىإحدىغوت!جهالطالحةوأن،الطء

حينق،مستبثنراضيةنفرسفهاكبطنكانتالماءالىننتىالى

نفوسمنهاتصعدكانتالأرضأعاقمننأفىالنىايهخرىالفنحةأن

.مكفهرةمجهدة

ت!بعد!ثناإنه:لهتبلالفصاءفصةمنب!مورهاقنربيلا

فلسا.رأىبماالناسنجبرلكى،أقحيثمنيعود-وفإذأمحابهه

صدتالنىولك،ءال!طمنمبطتالنىالنفوسأنمحدا!اكةاتت

عرفتوكلما.الىمن!نفزةلنقيمخبا!اضربتقد،الإرضأعاقمن

نقصالمسنبشرةالراضبةالنفوسبدأتنم.النجةبادنهاأخرىنضأنفس

الماءفىنها4أثناءإتافىثهدتهاللىاللانهاقالج!العنوتحدث،أخبارها

رأنهماوتفص،ونتينقفجلتالكفهـةالنفوسأماسنة.ألفطبلة

.الأرضباطنفىالطابألوانمن

فأخد،مدبتهفىحاكأكانطاعةرجلتصةابمفبلىتدكروعندثذ

امنزازأنهنزالأرضفنحتىإحدىرأىوفجأة.بجدهفمبعببهعهببحث

منالإفلاتنحاولوالفتلةوالمسنبدنالسفاحنمنبهاعةوأن،منيفا

وراءالطابودعواندأكاويظنون،نجرجونهؤلاءكادوما.الطاب

.بالأكلال!فدينسفرمإلىأخرىوأدخلومسز،بانيةالىجاءحى،ممور

النفوسفنادت،،هيرا1الا،4،ومىالإفربقعدالمصبرالهةظه!قيثم

االعابرةالنفوسأبها:لهنرقالت،صاءحدعلابخبثةوالنفوسالطيمة
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ولبى،نجهاضحيبن"قالأضادنخزن!وف.جدبدةحياةتبدأن-وف

سنخناريهنها،فيهستحلالدىالجسداخبارقحظهانندبأننفمى،ى

،أخرىمرةالأرضمرعلجاخهاطيلةسيصجهاالد!شبطاغاأوقرنجها

.النفوسعلىللاتتراعثينماشلقانهانالتنم.ض!دمالهاسيخناروالذى

نشىكلوعلى.شهاالاخنباربمكنالنىالمجهوعةفهانمؤجكل!!ميحدد

وفجأ4نف!كلفاخنارتفيافاألقتئم.لهابحلوالدىالأؤفينخنارأن

ب!اعدماملاثمأجدأفتخنارالحبد،الحظبصببهاأن-ودكانتكأنما،لها

لملىبكرةالؤةشنطبعحنى،الجدبمةحباكافىطيأسبرأالسبركل

الحلى.أوللم

نجنارض!دأ؟أنلهلبىإنهلهفقلنموذ؟بلنقطأناليمفبلىوم

ا،رض.الىسبعؤلأنه

اجال1أجسام:الأجساممنهاثلعددعلى!و!يوعةكلوكا!ت

وأجام،الدمماتأوالجمبلاتالنساءوأجسام،المنمورفيأوالم!ث!وربن

علىالاخنياروغيق.الخ..والأفاك!والدنابوالصقوروا!يرالكلاب

؟الاخيارقظطعيهقدبأنلنفسفليسالأجاممذهمنجم

بعدالبانيةا،جسامعددأنالىهذا.مهاكيرعددأماعاكانضد

القولإلىيمبلأنهأفلاطونكلاممنويدوعظب!أ.كانابجابخار

،إلامظهرهلهلبسالاخنبارمذاإنيقولمامرعانلبههالاخنيار،بحرية

هدافلبى.معبنحدالىالنفسبعبهقيهر!أئر!النجوملمواغ،ن

كاملا.الاخنيار

فه،فظت،الن!يانعلىبحرعرضتأجسادماالننرساخآرتولما

رطا!ة،،!الحةجمبعهاانفوسنمانجهت.الأرواحاعاقحياتهاننىحنى
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خلالها.تاسخشةألفترجدبدةدورةببدأالأرضنحو

ان،فيدر5،"البدونومالهأخرينمحاورئنفىأفلاطنوبقول

لان،العلوىاولاإلىنهانئاالصعؤعلىالنفىقاعدادهىالفلسفة

نرنحلمطلالأخرىالنفوسأما.صاتئلاثالاتعؤلاالفيلوفروح

نصفوحتى،المراتمنعددأكبيرأالأرضالىرحتوربما،مراتصشر

السريعةالبيل!الفلضكانتوإنما.الأرمصمرهاالىؤدعؤغائئا

بهنشعرماأنيمى،ا!قة"دهعنللنفوسنك!ن!فلأغاللخلاص

الأوهاآمذهوأن،بالجسمافصالهاإلىي!يمانماخوفأورهبةمنانض

بعدجوهرهااسزدتالبدننأفيمنلمحررتمقوأنها،.خيالهاذمجمن

المز،نرشد"ىمى)ذنفالفلح!فةالصدأ.منعلاهمما!بزصفلأن

حباةلبدءالأجسامعليهنعرضعندماالاخنبارحسنلهنهبىءالنىوهى

ق،الأمطورةهذهالغابىقهوالغنوعىالعنعرأننايدووأخ!!

دينى.أصلمنفهرةوالم!المشبثرةالننوسأو!افأنحبن

الثايخة:ا"صطور؟"نيأ-

!..أفلاطونأساطبرعنالحديثجدوىما:فبقولالمزبنساءلوقد

صدى!بدإتا:نصونقولأالإسلامبةبالفليفةالحدثه!اصلةوما

شيثأاقتبىفدسيناابنأننرىفثلا..الم!لمبنفلاصفةككبرفىلها

النفس،ق3رانهكثبرأشافنشهعلى/.مماوبنى،اثانيةاي!سطورةش

أما.أفلاطون7راءششريةصورةالنفىقالعينبة)1(قصيمتهإنبل

جنا.افيانف!ضدلجمة-اناكالفمل.الإسلامالافريقلنلاسدةالضلننىق(1)
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إلىننببةأنبمكنما!ذا،الكهفاأسطورةالثافةأمطورنهعن

2راءينالصلةإن.طفبللابن،بفظانبنإحىقصةقحديس

لبضأصولاأفلاطونعند!بدبل(وا!الملينوفلاسفةأفلاطون

فلاسفة)نصا.)1"النفسوظائفعنحدبثهفىالغزالىالإمامعبارات

ةلسفتهمقالأنلاطوقالطابماممن.أرسطوطاييونبأنهمونثوعةالمسدين

الم!لمبنأكزكانوربماالو!ف،هذامنالرغمعلىوض!أأفللبى

نلكفلنعركاا،مر،ماكانوأتا..عربىبنالدبنمحيموبأفلاطوننأثرأ

.،الربةأسطورةاومىالنانبةاي!سطورة

إية،أم)نسانيةنفسأأكانتسواء،نفىكلإنأفلاطونبقول

الجؤدبنمنلكلركبوند.سانقوبقودمابموادانبجرماعربةنثبه

النىالنفوسإنهاأالاإيةبالن!ؤريربدماذالكن.جناحانوالانق

ة؟رةومى.نظرهق2لهةوهى،المماوثةالأجرام"رمحهعلنئرف

الىالفكرةومى.النجومعبدةشالصانبةطائفةلدىنجدهمماقرببة

.)2(الإسلامفلاسفةبعضبهاثأثر

الإ،بةالأروا!بينيفرقأفلاطونف!ن،فىءمنبكنومهعا

طب-وادالإلهيةالعربة-وادىكلامنأنذلك.الإنسانيةوالأرواح

متمظمأسبرأبسبر-ة!بعونهادانقبسنحنهأنبكنى،الأ!لعربق

-وادوكأسا،تمامأمنماثلان-وادانفيا.الآخرالجوادخطواتمع

الجوادينف!نالأنسانيةالأرواحإلىبالنشةأما.جوادبنشققدواحد

اللى.قلغقالبأاءبتلنما"المتلانفىق5كابإلىارجع()1

!كةرجزنغرراكاليضنظردةقخاوابنابىالناضدلهشبجأطنجدطا)2(

.89-اهصأرشدابنمندالمصفةن!5كانااتلى.الأةلاكمحلحركةثرفعاوعقرلا!
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بالكلابمالساثقيشخهأنتممفى،الأصلطيبطغفأحدهما،نحنلفان

أنمنرلابد،عه!غغوبفجيوحالآخرأما.ورفقيسرفىليسبر

لد!ث.الأصلطبالجوادخطايابهحتى،بالسباطظهرهايسانقبلب

سانقوأما.جيادهمقبادةفىيسركلبجد!نالإلهبةالهرباتمانفىأننجد

ابواد!نئنالنوفقمحاولةفىكيرأعناءفبجدونالإنسانبةتالر/1

المتافرين.

الطببعة،نالثهىالنفسطلمبهبةكانتلما:فيفولأفلاطونوبستمر

المتظرفنوالصعؤاكحيقفىننخدمأنايهجنحةشأنمنكانولا

وه!ا.افىلأعاعلىلنثرفالحىءالممغادرةإلىالنفستوقأن

الماءعالمإلىنحنوأنها،العاابنهذبنينوسطانفىأنلديهيؤكد

كهيفلكن.)1(ا!املةبالسعادةونحظ!تاهدهلكى،منه!طتال!ى

العالمهذاان،والجلالالجمالاعا،الأولمنءالمهاهـطثأنبد،النفستدرى

هطفىرأتإذاانفسإنا:قانلاأفلاطونبفسرهماه!اإن!حممةوجد

النغبرلحظتوإذا،الكاملالنىءفكرةلدجهاأثارناقصأشيثأالأر!ةالجاة

ب!اوالدوامالكمالكانولما.والدوامالثاتفكرةإلىفطنت،والم!برورة

إذاكذك.2خراعاقيوجداأنارا!فئ.الدنباالحباةأمورمن

لي!و!هاءجمالا،قبل.ن،شاهدتربماأخهانذءرتجمالاحسيآرأت

الح!.اعافىننهدهاالىالعابرةالجمالضروب!نيدانبهأوبفاربهماله

الصهودأرادت،عنهاغابال!ى،المنالىاالعاطاتكرانفسبدأتوإذا

الصعؤ.قاركبةاإلىشبلاالندكربكونوهك!ا.اليه

النةوسواننظت،ا،جنحة"فىالربث!نبتالرغبةه!هايثندتو)ذا

العيبة.بشىكدانمدةبفكزذ!نارن(1)
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،)11السماويةالأفلاكلهة3أحدنهاكلفبلفأ،يتدمعمثرأحدفىبعربانها

بامتجهأجم!هاالصفرفهذهالإغربقآلهةكبيرزيوسبنفدم-بنفى

عر،دون،الإلهيةالأرواحؤ!مد،الريوبسنصر.ادعاء!وب

نفوسمناكإذمنفاوتأ(عناؤهافب!ونالبشرمرسأماجوادبها.قاثل

اإسنخدت،رنجاحهاقككتأمرمافلكت،الآلهةبنفوسنضش

ف!ذاالغموب.الىدىءابرادإ،صفضعلكى،الأصلعريقالطبعالجواد

الإلهبة.النفوسمعباصمدمعأالجوادبننوجبهق(العقل)الساثقوفق

نأنجهاالعقلبسنطبعالىهىالمطهـزالإنانجةفالنفوس،ثمومن

النفوسأما.الربةنصعدوعندنذ،والث!وةالأرادةمنكلقبتحكم

النوطأولفىتنمثرف!غاللأرادةركباتياإخضاععنعبزتالنىالإز-انية

.21،اي!رضسطحعنبعيدأترتفعأندون،ءرباخها!هاوقي

المماء4حافةإلىا!نباةالإنانبةوالنفوسالإلهيةالنفوسوصلترإذا

والجلالها!ل!المنطظ،العا!هذامثارفعلىعربنهمنال!انغأطل

إلىنسنرأنبمكنلاالآخرالعالمه!ام!ثاهدةأنفير.رأتعبنمالا

ف!ذا.دورتهللكونالأعظمالفلكبك!لبأنمونونةمىبلألهمالانهاية

الىالآلهةعرباتوعادت،اثامدةوتتانفضىالدورةمذهاتهتما

أطولهزمنأنش!رأنللشماهدةيمكنلاأنهحقانعملأنها؟الماءداخل

حىوتنظر.ويثرابهالخلودطعاملهاونفدمجيادهانحلوما.زكمن

الحرصحفيةف!نهاالإنسانيةالنةوسأما.للصهؤالاليةالدورةموعديحبن

بغنعونلاادانفبنفإنولذا.تسنحقمماأكئرالمثاهدةمنتنالأنعلى

،الر!اقاكك-شلالإمما!يةبعندفلاضةملىذكشقييةفكؤ3ب(1)

.3رأقبالترسيصطهرال!ىوالإمام.اي!فىشعوروأب

الجهلة.اودالعاتاك!اعةلينينز!وناكفىابخامابةرنكزأللاطزلىنكزببننارن()2

يةالاط!النلفةقدداصات
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.واحدةللحظةولو،العلوىالعالم!رؤيةبهربانهمفبنزاحمون،رأوابما

وتنكسر،ا،جنحةو:ابكالجيادونضطرب،العرباتتصطدآوعندند

تملكا)ىالنةوس.باثعرباتالا،بففا،رض!وبالعرباتو!ى

ينالهاولا،،رفقنهوىف!13،جيادهافى،سقو!اركم،تنحكم،أمرما

.الأخرىالنةؤ!عرباتيالماالأذىمن

حظىفريق:فربفبنإلىننفمم4الإنسانياكفوسأنفبد،وهكدا

الجاةسبطةعليهظبتوفربق،والةلاسفةالمنصوفةمومؤلاء،يالمظهدة

فنظل،بالمثاهدةبحظىأنلهيكفوأ،الصعود)4بقدرفمالدنياا

علىالأبخحةشتخدمأنلهايتاحولا،ا،رف!عالمهاقالنفوسهده

ببغى.كانال!ىانحو1

ننقلص،أنجحنهاف!نانفومىهبطتفتى،ا،مروأئاماكان

جسدمن،طوبلة!آماؤلرتحل،نتنامخالةوسوتسنمر،نخنفىوتكاد

نأالنفوستنذكروعدث!،)1(اناليةالدورةمرعدبحينحى،3ضر،لى

جمالا"ناكوأن،المنحولةالمنغبرةالأف!ياءوراءفمادانمةنابنةأشاءهناك

نسيتماذكرتوإذا.العا!زالحسيةالجمالضروبكلسأحمىحمفلبا

الىبالموسالرباتواننظعت،ايهجنحةونويت،جدبدمنالريشنبت

الماءصوبالنفوستالثوانج!ت،وأحرائهارغبانهاعلىالميطرةاسشطاعت

دوالبك.ومكدا.فيلقأعحرأحدفى

الأسطورةقالنناسخفكرة"دهـا،سطورةفىالصعؤتكراروبنبه

إلىالببلهىالفلسفةأنإلىأخرىمرةأفلاطرنيثيرومنا.ال!ابقة

أبفأ.ابامببةالنلفةقالأدوارفكزنو!د(1)
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ويكثمفون،الخيرطريقلناسببينرنالذينمالفلاسفةلأناالعؤة

الإرادةقللنحكماشخدامهايمكنالىارمانلوعنالطبالعملعغلهم

والمثاهدةالسوعلىفدرةممزوخون،النفوسنصغووعنددذ.وةوافى

.والحظوة

كدورنها.أوالنفوسصفاءباخلافالدوراتهذهعددونجتلف

تصعد،المجتياةالنفوسوبعضالفلاس!ةنفوسوهى،الطيبةاكفوسف!ن

النفوسأما.واالباتالخلؤعالم،المثلأعافىنمخرطنم،مراتثلاث

الرصحولنحاولالخاطةالنفوسبعضتشروند،صاتعنرفنصعدالأخرى

الحساعافىحباناؤسضغرق،ءزثلاثبنمنغوأالأعلىاالعاإلى

سنة.ألفثلانبنسئوأ

النصوتمن؟وع"عن-كسابقها-الانبةالأسطورةمذهلناونكشف

ولنحفيق،بالأرواحللسموالفلسفةضرورةوعن،أفلاطونعندالعقلى

)1(.الكاملةالم!عادة

لثة:اثار!"سطوا-لئالا

رسالةفىظلالهانرىالىا،سطورةنلكوهى:الكهفأسطورة

.يفظان،)12بنحىإ

ادربةوأسطورة،ابامفبلىأ-طورةمنكلفىأفلاطوننكلمتد

وعن،ومصبرهـاالفىأصلوعن،المنلأوعاا!لىأعاعن

ىا!دبخاميالنلنةلأنانلةالفزب!نىضدقي!سالفلفةنخفكز.!جد(1)

يل.اتشفيسخالل!اياويلمى

محردالحليممد&كورهينظانبنحى5ورطنطيلافيفلفةلمنلركاب)2(

العر.الأنبلولجت-
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القالى!اثلأموعن.نهبطتال!ىالعلوىالمكماذإلىالردة.سيل

أنابخمظرمناذن.الفلفةأوالمعرفةبهاويعى،العودةنلكلهاتشر

بخفسيروذلك.المابفنبنالأسطورثيننكيأخرىأسطورةلدبهنجد

ظرهوبم،4أ.لاطون.بها"رضافاالكهفأسطورةهىوتلك.المهر،

الوفطانبون.بهاقالانلنلكمضادةنظروجهةوهى،المعرتنحصبلفى

كانتولما.الحواسطربقعننكبالمعرفةنبررنهؤلاءكان.قد

مذهتكنلم،الواحدالفردكدومخنلفة،الأفرادصدمنفاونةالحواس

،ثاءمايفررأنفالفرد،وخاصةةتبلأعامةأوبقينبةالمعرفة2

فلبى.لاءكارأىخطأكلأو،رأىكلصحةبعفدأنوله

فالحق.دانمةثانةضبفةهناكوبست،ثزكعاممفباسفاك

ءطاد،الحفلبةالفوفىمسنىهووم!ا.صآوالباطلباطلاينفلب

فبل.!نعقراط!اربها

حى،مصدرمنبستالمعرقهأنلنابيننأنفبربدأفلاطونأما

كانتا!انفىفىفطربةهىدانما،نيةأومكمسبةولشت

بعدالمعاقه!هن!يتثم،العلوىعالمهافىكانتءظماالمعاق"قعرت

أنبدليل؟معينةظروففىأخرىهـزن!رهاتنبملكها.بوطها

الدبنالرقبقنفكير!نالندسطالنظرباتيتطكاننفسه.س!راط

شهـيئأنليستالحسبةالمعرفةأما.الهن!ةعنفضلا،والكأبةالفراءةلابعرفون

الدىهوحده،لفبل!رف،الحمقةادرفةهىالعفليةادرفةبلأبال.ذا

أوبالجنونؤلريه،الطت!نهنصخرالذىوهو،افيأعامخويصد

ومى،المعرفةحرثالتىهىوأنها،هوا!مأتتدد!أندون،الهوسإ

-ه.الفلثمرة
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فىالناسإن:فةبالمهانلا!ةالفكرةهذهرنعوفى،أفلاطوىوبقول

ظم،ممبقفىكهفولادنهمفذعدواالأصىمنجماعةبشهونالحىعا!

لايسنطبعونبحيت،الكهفنحوقاعجوعمواتجهت،باللاسلربطوا!د

أنفلا.رنالمظمالكهفطاناعفىثوجدرنانهم.!والوراءحراكأ

ورامطوأنالضؤمنشحاعمهابمخلفنحةنوجد،شه4الآ-رالجانبفى

الدىلحبةأصحاببضحهالذىالحابمزلثهجدارافدادهعلىثرنغسور2:

منجماعةالبشاءأن"لاءلايعمعذك.الجمهوروبينببغ،سدآ

أبدبه!فىيحملونوأنهم،الجداروراءوش،الطربقمذاقيسبرونالناس

أمامصفو!ممارتف!ذا.!نكامونوأنهم،أوأوعبة7ليةرؤوسهمعلأو

أشباحهمقأوظلالهمارتست،الش!أشةعيهموسنطت،الكهففنحة

اصواغا،وبعون،ابصارمأمامتنابمالأصىفبراها،الكهفقاع

تصدرا،!واتنلكوأن،ضبقبنأنجاءاي!شباحهذهأن)بهمفيجل

حقا،المعرفةهىأننلكفيعتقدن،أماكمالكهفقاعفى!رتس!أثرونهمما

الذىمالكن.سواهامهرنةالوفطانبونلارىالنىا!سيةالمعرفةومى

نأ،حاولاوناقهالأصىمنهؤلاءأحد!لنا،الكهفيلىهبطنالويحدث

ضاومته!نثد،المقا!ةاضطاعماسعاومأنهلاشك؟الكهفمننخرجه

!نلفى،ورةاواإالانحدارشدبدةالكهفران-علىبه!عدنامخنإذا

بهيسنععد،زاقهبينالأولمكانهالى؟وندعهكلكنا.جهدأمعه

ال!بناناسهؤلاءالىانظر:لهفنقرل،الكهفخارجلى4رك!أص

علىأوأبلبهمقيح!لونها61!الأشباءهلهويلى،الجدارخلفمنيمرين

شبنأ.فلشفاكنراهكنتماأط،الحقبقةا،شياءهىإنهاأرؤوعهم

شبئا؟فىاراغثرىلاأنهإذ،يكذبنافسوفذلكلهقنالق

لبهاضبنأ.برىفلابصرهبعثىباهرصاءإلىدامسةظلمةمنخرجفقد
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الليلوسنننظرمجى،الهارضحقالأشباهرؤبةعلنجبرهنلاعليهش!نفق

ضباءقالماءسطحملىفعكسةوهى،والآنبةالناسظلالنربهلكى

أنهمنوبدلا.نثبنأشبنأالفباءبألفحنىمعهتلرجومكدا.اكر

وأالغق!ياءقاها!بعله،انهاروصفىالأشيا+ة.ىاننطباليه

ونةالحقبفةقالأشباءرؤبةيلى،أومجلاعاجلاإن،سبتمىلكنه.الفجر

الوردمصدرأنها!يلم،نفمهاالنسىرؤبةسب!شطبعثم،الظهـبرة

الأربعة.الفصول!مب

اا!خارجماثراهوأن،الأمرأولفىعبنأقاومأنهبعلمرعدث!

هوطذا.وخيالاومأإلالشرفانهمعثراهماكانوأن،الحفبقالوجودهو

ابهمبعوأناليهولوطلبن!.ملجموأين!فق،لهمرفىسجنهرفاقف!رفى

،ا،رضظهرعلىفلاح،ضراجيمابعملأنبفضلانهولفال،لأب

بظهورالتنبؤءلىمضفماقالدإلقدكان.الكهفإلىالهبوط!نبدلا

هذاأنلآن.)ك.ل!،أامارتهيعبونرفاقهوكانبعدالآضهـ.واحدا،الأثباح

.اخرىمعرتهأبةلانحدلاالحقيقةوأدنصفة،لهلافيمةنظرالسجاءفىالامن!ز

أخرىمرةالهوطالى!نضطره،الأرضىعليثهفلنذلكى

المنل.اعاف!الحباةألفيهده،أبضأالمرةهلهفىوسعاوم،الكهفإلى

بالثبحلمبننبأأنزملاؤهاليهوشطلب،ا،مرأولشبنهألابرى!!ب

منه،بسخر!نوعندنذ،نجبز.الكهفناععلىفي!رالدىأوالظل

وعقله.بمرهفقدأنصوىصعودهمنبجنا:إنههـلقولن

وإن،الحىاعاهوالكهفان:نةالأسطورتهأفلاطونلنافسروقد

أومثالالإلهلصال!ثسم!وأما.الدانمةالمنلهىخارجهالحفبفبةا،شاه

الدنيا،حباغمفىانسفهما،سىأما.الجؤسبومو،الخبر
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31ح،شىءكليعلمن31ثرممونانهم.أجسا!"مفىسجنواهـقد

النىالبلوفنهوالصاعدالرجلأما.نجتلهثنأا!بقةقلابعلمن

اشطاعف!ذا.الحيةاي!شباءنأفيمناتخلمىقالعنتمنكئيرأيلاق

الآخرينحذثاذالكنه.اثاتجةاطفانقشاهدالحساعامناتررا

هوأنهعنهموفاب،الدعابةالىشيلاواتخدوه،منهسخرواشاهدهمما

:.!حدهالحممةألهمال!ى

بؤلعندما"بفظانبنحى9رسالةفىالأسطورةملومن!ورةونجد

،حتىبابدريجو!رفىوظل،برالحسوساتبدأقدفصنهبطلانطفبلابننا

الواحدبردأدركحتىبرقثزالماثم،الروخأوالنفىوجودإلىاءمدى

والفلسفة،بالزهدنفعطنأخ!،انهدةحظوةالنفسههفتثم،الفهار

عينءالاشاهدومناك.الأءرابماوانصلت،!دتروحهصفتحنى

ائاهدةمنهمنبطلمائمبثر.بقبولاظر،سمتأذنولا،رأت

وصمور،الر!حبةالكانناتنسالورأى،ادأ!زوكؤلأأ3وتثوسخأرأى

ا،مر.العاظلاإلالبسالحىعالمأن،وعلم"منصدةالكاننات

الخفافش،5كلمةبشخدمأنه،بأفلاطونطفبلابننأئرعلىبدلومما

م!.الصونجةاثاهدةوبنكرصن،بعقرلمثزهناللبنهؤلاءبهالبصف

.أفلاطونعندالكهفكأصى،الظلامقالرؤيةألفوالأنهمضافي!ق

ا،نواررؤبةعلىنفىلاعقمي!ن،الصوفبةالمناهدةبنكردنوم

الإلهبة.

اعنفادالىنميلولكأ،الكلامبهذابريدمنطفيلابنلاولابحدد

حكمأيكونأنلابدالعفليفررأنكانالذىالنزالىالإمامجهابمأنه

عنانخلعشدالعفلبفررهمايخالفمنوأن(المنصوفةبفررهفما
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يشهونبناللىوعقلانهعقلهمعبزكهانه:طيلابننبرد.الصلاءفرثزة

.)1(الخفافبش

أفلاصاونعندالنفسخلود-4

أمناذهأنرأىنفد،انفسخلؤعلبالبرفةأفلاطونعنىلفد

وجوفىيأملإنهقالبأنامحفىإذضهالموضوعهدايوفلمسقراط

علبهألحالسب!لألا.آضرشىءوالبرهانشىءالأمللكن.أخرىحياة

جاء.كلىلكالخلودهذاعلىلهمكرمنأنبحنضر،وهو،نلامبذهبعض

هوأنالصددمذاقسفراطتالهماكلأنلأفلاطونفيدونمحاورةفى

الحياةثغأنفلابد،الوتينبعهاالحباةأنبمه!،بدءعلىللأشياءعؤأ

الخلؤ.مووه!ا،الموت

اإلتخين،الظنالىأتربهوبل؟،رهانألب!مذاأنأفلاطونفىرى

ت!بم!هف!ن.النفسبطبيعةربطناهنحغاذاقيشهلهتكونوقد

جسدماكادرتفئ،الأجسامأحدفىوحلت،منهآخرهبطتأعاإلى

البراهينبعضعن:حثأفلاطونأنإرىل!ك.الأولمكماغاإلىعادت

من،الإسلامنلاسفةإنسلفأنفولأنونسنطيع.الخلؤهذانثتالنى

لاثبات)ما،أفلاطونبراهبنعلىاعنمدواند،والضالىسبناا!نأمثال

فى:أة*طون!رامينأما.خلوهاعلىللإنةواما،النفسوجو

.06ص9691بةالأمجلوالمحرمحه-اكبه!لقهدشدابزممابخاانظر(1)
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والحركة:الحياةبرهان-ا

صفنانوالحياةاطكةأنذك.النف!طببعةعلىمبنىالبرهانه!ا

البدنقجدتف!ذا.فارننهأمبالبمذسواءانصلت،يخهاجوهرينان

.الحباةفىسببوهى.البلىإلبهأصرعنربههوإذا،اباةفبهسرت

.البدنعنغتلفةتكونأن!بثم!من،يخهاأساسية!فةوالحياة

تحركأشياء!اك.الحركةمننوعبنينالنفرنةبمكنآخرجانبؤن

بدأمنالحركةنكسبأفهاأى،ذياخارجبسبترركوأخرى،ب!اغا

-كهانكونأنلابدب!انهاتحرفيالىوالأشاء.لهاكالفممدرأو

ال!انية.لحركها!مبببدأفى.صنطركةنكفأنلهاولي!،داثمة

عنالخارحىاا!ثرانفطعإذانمكنف!نهابغبرهاك!حركالنىأما

نحربكها.

نأبدفلادانمةحركةتهحرك،ب!اتهاننحركالنى،ا،شاءكاتولما

كاتد)ذا.خارجىثىءمنتكبلملأغا؟تديمةالحركةهذهتكون

الأبد.الىننرأنبدفلاقدبمة

مص!رفى.والجمالنفىمنكلعلىالزرفةه!هنطبيقبمكنإفن

حوارفى،باأنشق!،لأوامرهانخضعهالنىوهى،الجملحركة

،نيتحركأوامرانفسبقبل،نه؟ذانيةحركهفبستالجمأما.سقراط

كذكانواذا،الجمعلىالحبهةنخلعوهى.بدانهامنحركةدالنفس

باقبةخونأنوجبق!مهانتومنى.فدبمةتكنأنفيجب،شأغا

.!عالدة
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الع!دبن:بره!ن-ب

انفوسأنهى،البدانيةاكوبمئعندكثبر،الدبمةالفكرةإن

الحباةهذهقنبلشعاضتالنىنلكهىالأرواحاعاقفوجداىا

منثولدونا،جاءإنةم9بةعنهالقدماءيعبركانماهوومدا.الدنيا

يبرمنلكى،التا-فكرةعلىالاعمادلاورإدأفلاطونلكن.واتالأ!

الحباةانففال.منطقأساسعنلهاببحثأنربد؟بلالنفمىخلودعلى

الضد،الىالضدمنانتقالفاكي!ونأنمنولابد،!دانوالموت

نقص،كير،لصنبر،زادصغبرفالكببر.ضدبنكلفانوذك

،الظلامإلىالفباء!ن،البقظةالىالنوممنالانخالمذافلوفاك

.البارسشلحارالى

ن!ذاكانه.والوماليقظةينبالصهلمةالنهشدبدةبالموتالحياةو!لة

ث؟ونهأنالوا!فن،البفظةالىالومومن،النومإلىالبفظةمنبنعنلالمز

،الموتالىالحباةشالمزفبننفل.والموتالحياةإلىبالشةالأمركلللث

.الحباةلملىيرنلموت

،البرهانهذاعلالثىءبعضالإسلامفلاسفةبعضاكمدوتد

حينا،نفمىبنوقالله5:نعالىقولهفاسنخدم!!.انفسخلؤبنبنوالكى

الو!بيننسوىالآيةمذهإنففالوا.ناعاهفىنتاوادمونها

فكدلئهالنفسفناءشاهلي!النومأنفكماالنض.فعلتحطبلقاإلموت

تسنخدعاأداةبكونأنيثبهالجمإن.الموتالىبانسبةأبضأالأمر

كظقبانيةنظلانفسلكن.والموتالنومأتاءقتعطلوهى،النةس

بشخدمها.منفممادمفاهلبسالأداةفمادلأناالحالنبن

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


43

إلىالضدمنالانفالؤكدضرورةوجدناهأفلاطونإلىعدناف!ذا

لأصجت،واحداتجاهقالاننفاللوكاناذ،الانجاهبنكلاؤى،ضده

،الحياةإلىالموتمنالاننفالضرورةذكعلىوبنزب.ءرجاءالطببعة

لواسنترقتماسأالحالمى13،العدمإلىالوجؤفىثىءلازن!ىكلوإلا

له.لافهابةطإلىنومهفىالمز

ان!كر:إرهان-ء

بلأاطواسطهـلقعنالمهرتهلان!سبالنفسأنأفلاطونناشح

.ا،ولعالمهافىالنفسنامدنهأنشقالنذكرلمامنإلانوعأالمعرنةبست

بالخلوأكرالت!ط!لةلكن.خالدأشب!نكونأنادشصلفنإذن

ننذكروأنها،اعلوىعامنمبطتتدالنفسن!ونأنمكن41منأبس

نعدأالجممغادرتمنىلك!ا،الحسبةللأشاءرؤنجهاعندأالعاملىا

نأأيضأالممكنمنلشأو؟منهمبطتال!ىالمكانالىأضرىءز

عرف،ك!الندكر،رهانان؟الرياحنذروههمثبسأونصبح،ثبدد

خلرها.،لاعلىالنفسقدمعلىنجمى،نه،،ليسإلاففإرهانأنلاطون

الندكرررمانتدءتمسلابد:ففالالاعزاضهذاالىأفلاطونفطنوقد

عينا!جب،ضدهمنيخرجالضديانسلشامتىلأننا،الضدينيبرهان

نعودالنضأنأى،مضادانجاهفىالحباةوسبئالموتبأنالنسليم

!ا،لانيمةالؤه!اف!ن،ذكوء.جدبدمنلنحيا،البدنموتبعد

سندالىحاجةفىا،خبروطا.الضدبن!رهانعلىبحبللأنه

إلبه.يرنكز
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إلمبهب:البساطةبر!ن-د

يغفلاالأولأما.الحى!ا!انلعالمببنأفلاطونفرقأنسبق

و!الثاقا!ا.الابالعفل)دراكهالمزبشطغور،ولابمرناح!نا!كت

الكانناتمننرعانومناك.انفطاعدينوينرولبنضبرنراهالذىالطأ

بشطةائلعالموكاثات.العالمبنهذينأحدالىنهصانوعكلبتسى

طأ.حاولعلىدانمأنبقبل(والفسادالمنرقنقبلفلا،ةبهاتركبلا

،لانحلال،للن!ققابلةوهى،عناصرنحنلفةمنفنزكباثافىاالعاكاتات

.والفادالكونلعواملتخضعأى

عسط.نفهعلىأى،الانسانكصرىعلىننطبقوهن!النفرقه

الجمأما.دائمأحالهاعلىتظلبسيطةوهى،المثلءالمشفالنف!

الحةالأضباءجنى.شوهو،إلنفصانلزبادةقا!لمةعناصرمنفبنألف

وبحنفظ،خالدأالعلوىالعالمولماكانالنغبر.عانااهاقأالى،المنبرة

نجىمنلأضها،النفمىخلودعلىدلإلاذككان،دائأبحدته

فيه.تحلالذىالجسمنداذاتفسدأنالطيىءنويس.العالمملا

مكانالىندبف!فاالنفسأما.الجسدتحللالموتجاءمنىل!ك

والحكسة.اظبرفالومو،الإلهحضرةقفنبنىايهنظار،عنخفى

،المتنيرة4المن!وا4الأشياوسطنقبمفبجعلهاالج!مفىالنفسعؤأما

طينهااتمادت،سجها.نغررتمنىلكن.الدواربثبهمانبميها

مماوبرر:ت.وجهأكلعلىوجؤهاونحفق3خرعالممنأغا،وعلتالحفيمه

هلاالإسلامفلاسفةبعضآاصتخدا!د.،لدوارابالاضطشلحقها
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نجدهماوطا.وجودهاعلىللإمنةبل؟النفسخلودلالإثبات،الرمان

.الاسترارأ11(!رمانأعوانتحتشلاشناابنعند

اظلق:البرطن-"

أنفأراد،حاحمةدتالسابه،الأربعة!راهيةأنشعرأفلاطونوكأن

بعيها،مألةفى،عادةالرامينكزةأنوالحنى.خاصبدلبلبكملها

رهانأةأنجبدأنعملأتا،البراهينهلىهبعضضعفعنأجانأتكئمف

أمر،منبكنومها.الحاحمةكبرالبراهبنكثرةمنأفضلحاحمأواحدأ

،نعقبدأالمثكلاتسنكبرالنفىخلودشكاةأنبعنقدأنلاطونةإن

الريب.منبفبةالنفم!فىنجققدوأنه،الإنسابةبالحباةمساطوأشدما

بيانقبنحصر،فطقببرهانيأفىأنأرادلدك.ادابقةالبراهبنركم

اوكانت!:ثفول!و.اظلفيةببرالمطهدممناظلؤ)نكارعلىطبنزلب

الرثاءبعبنالمؤينظرأنواوجب،رأمريعا4أاظمالنابدالمافانيةالنفس

الطابألونوجمغوالمرضالفقربفاسونالدبنهؤلاءالىوالاشفاق

الإنانأنضاولركان.والعدلالفضيلةأجلمنالحياةه!هفى

أالموتحبنبدكهمالأشرارطالىأسدكانلما،ورحأجسدأبفنى

،.أيضأويئرورمونفوسهمأجامهممنءندئذ/قحررونسوفإذ

ماله.أنببالدىالنرابفكرةعلىابرهاناهلامنمدكذك

خاودرراهبنأةوىهواظاقىالبرهانأنوالحق.اإلعدالةالإخلاصهل1

-،جمهاالمححىالكبببراءتالدىالر!انومو،أفلاطونعندالنفس

ه،كلانفىوجؤطبخاابنبراهينبحداننلرفما()1
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لق،وخلودهاالنفسوجود)نباتفى،اكانتعلبهاعنصدالدىوهو

!جماولا،الفلاسفةمعنيعدنجدهأنلاعبد)ذن.اللهوجودإثبات

.الأسلامفلاضةعند

الفارابىعندالنفس-5

صورةبأنهاللنفستعريفهأرسطوصالإسلامفلاسفةأخ!لقد

ايىالإنسانأنمفاهالنعربفوه!ا.بالقوةحياة2لىذىطببعىلج!م

واحدهوجوهربلأافلاطونيقولكاكان،منصرينمنمكونأ

بتشالشيهكؤ.الصورةصوالىوح،الجسمسفالادة.و!ورنهمادنهله

لكلةالنحاتأرادهاللىالثهـكلأى،وصورنهطدنهرال!ى(لرخام

.2تلازمنانلأفه!االمورةتبقأالرخامكنلةنحطتف!ذا.الرخام

يستأنها)ذأالنفسخلؤبنأكيدلابسصحبفالنصهذاانوبدبهى

أرسطو.عند5مسنقلاجوهرأ

والفزالى،سيناوابنالفارابىأمثالمنالمسل!ينفلامضأننرى!امن

بالأفلاطويةملونأ،أفلاطؤلئاانجاهأبهاوانجهوا،النفمىفىأرسطو2راءحوروا

المحدنه.

الإنسانأن،أر!وفلسفةالىاتا/4رغم،ثرىمئلافالفارابى

حالممنوالآخر،الحىاعاشأحدهما:جوهربنأوعصربنمنمؤلف

أمرمنر!رن،ن؟ايهمرعالم!منالخلقعالممنبهعتفقدا:ا،مر

الدىاروح)نا:بفولنجدهربك."كلىكخلقمنوبدنك،ربك
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+كة،سكونببنيزددولا،ب!نمارةبنهبنالأمرولاجومرعالممنلك

عالم.قونسبح،آتهوالدىوالمتظر،فاتاللىالمعدومتدركفلاك

ينغأنهلنابنبينوهكذا.،الجبروتخانممنونننئى،الملكوت

عنلاباخدلبهه.والعفلالحىعالما:ماعالمبنينابفرتهقأفلاطون

البدن،قبلالنفسوجوولامجوزا:يقولكر،التناسخفكوةأفلاطون

يقولكا،جمهـدإلىجسدمنالنفىانتقالولايجوز،أفلاطونيقولكا

01ونمببناا

نفيفىالفضأناهش،غرببرأىالمارابجاه،ذكجانبوالى

الفدى.روحأو،الصورواباب!بال!ىوهو،)1(اولشرالعفلمن

2أفلاطوننعربفمنكليننالوفبقحاولالفارابىأنبنببن.سبقومما

ومن،للبدنصورةالنف!إن:كأرسطويقولجهةفن.النف!وأرسطو

النضبق،عدالانانجومرهىالعاتلةاننىإن:بفول7خرجاب

ا،الماالىالصعوسبيلهىالحقةالمعرفةوان،الجمبفناءلاتةئوإنما

.الطوى

بأر!وتاثر2وهوأكر،مضطربفهافوففه،اظلودمسألةفىأما

لمان!نهأفربانفىخلوقالفارانيرأىأنوالحق.بأنلاطونمنه

الإكربفىالفبلسوفهذاكانلفد.النقطةه!هأرسطوفىفلفةبنحررمن

الجم،اى،المادةوان.يهجساناصورالإنساقيالنفوسان:بقول

ضل!را!عن،ضلمهنافىجحانها!هأنيخاابنب.،وشتمورالماراى(1)

منصاذببنكزسنجطةوم!،الفصبتليةانلىيةهذ.وتسى.عثزمددمالكحتىأخر

تياصكدرناوبلهارضدافيضدالمرنةيةلنلى.كانافىولفدمايةاننلاننلرمذ.-الن!مم

بسا.وط87عى.9691-ا،نجلرالمصريةمحة-.الاكون
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هذينعلىالفارابىاعندوتد.بينهمنماا،فراداخنلاتقالسبهى

اخنلافادمابدعوفاكبعدلمفنبتمنىالأجامأنلاليقررالمبدأبن

لكنه،بالخلوشويسلبم.كيةنفسأوتكونل!حدف!نها،وعدئلى،النفوس

:النفوسمنأنواعنلاثةينبفرقنجدهولذا.فؤتالاجمعئاخلؤأ!بعله

إذاوهذه.الفاضلةالمدينةأهلوهىنةوس.سيدةنجرةنفومىف!اك

بها،انحدنجمهامن2خرفوججاءوكا!ا،ومعدتانحدتنارنتأجا!ا

ال!عادةسنىأدركتأخرىنفوسومناك.لهنهابةماالىسعادتهاوزادت

ومذه.الفامقةالمدثشةأملنفوسومى،أبابهانحصيلعلىنعمللمغيرأنها

جنسها.منئفوسإلبهاائضتكل!اشقاؤها،وبزدادال!نقاءلهايكب

به.مقلةؤبتى،الجمإلىتحناجلأنها،كاملةنجرنفوسومناك

يصفمال!بنموهؤلاء.مىوفنيت،أجامهانحلتجاءالموتفاذا

والأفاعىالبهاثمغرارعلى،العدململىالصا:ررن،الها!ون3بأالفارابى

.والباع

النف!فىءميناابنرأى-6

بهه.منفىكنبروعالجها،النفسبمالةيخاابنالرثب!اهنملقد

ن!،ال!ناجةمنأى،نحنلفنبنناجنينمنلدراشهاعرضلكنه

بأنهاالنفسءرتوقد.لدبهأفلبالفاصفةطاجلكن.الفلسفةناحية

قي.مناإلفارابىأرسطوفعلكا،ةبالف!حباةذىطبب!آلىلجمصورة

الحي!إنبةواننى،البانجةالنفية:انفوسمنألواعنلانةبينبفرقوهو

المنل.وبولدوبنموبننذىي!نهأنفسلهفالبات.الأنانيةوانفس
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الىبالإضافة،لديهتوجدالابقةالوظائفلأن؟نف!لهوالحيوان

إذ.وجدأنفسوللأنان.الاراديةاإلحبهةالإحماسوهى،أخركلاتوى

أخرىنوىالبالإضالة،والنباتابوانعندالابقةالوظانفنفس4لد

،لىجدابة.العفلبةالملكاتهـهى

يبدأأنقبل،انفىعوعلىبالبرفةالنايةكلعنىأنهونلاظ

البرمنة:لهذهببانوفاك.ومصبرهاوطببفهاوظانفهاببانق

أولانجدأأنملياثيجبال!ليمانبم،ن(جى3الأولالسبب

دراسنه.نربداللىالثىءوجودعليالبرهنة

عل!اءبعضعلىيرأنأرادأنهقفبنلخص،انقالشبأما

منعرضأواةحابأنهاوتال!!،النةصاسنفلالأنكرواالدينالممملمبن

راثنازر.وأ-زاؤها،جساماضأءثجددكاثضجدد،الجسمأعراض

لنابعرضأنأراد،.دهؤك،الرنبسى"ااالسبهوالم!ىالسب!ن

قبل.شاطسةفعلكا،البرهانطربفةكلالنفم!فى3راءه

وأنكروا،عرض)نهانالواالدينكالفبهرأىإنكاربتضنالمنهجوه!ا

اسمتلالها.

النفسوجودعلىبراهينه7-

الطي!:البرطن-ا

أفلاطونعلبهاصخدوقد،سةراطعندالبرمانهدارإنجاأنشق

والجم،لىالنفببنابفرقةعلبعتمدوهوض)ودالمى.ا2(علىالبرمنةفى

الإط!!ةالنلنهق"كابهالىارجع:المازمر.قرأىصدكورابرابماككررل!ضاذ1()

.ال!ارتداررتجقههضبم

ا،.سمدأف!طؤالحركةالجاةبرماناننل)2(
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للحركاتءمدرأبسفالجم.منهماكللملىالحركةنب-حيثمن

يفررهماوذك.النفسوموآخرمصدرمنبنفلهابل،بهابفوآالى

الأرادبة،الحركةوما،ا!ركةمننوعنببنفرقعنساسبناابن

بذانا،تخركأشاءهناكف!ن.الاضطراربئاوالف!رةواطبهة

فن،الجمفىركالنىهىالنفىكانت!لا.بيرهاتركوأضد!

القس،قذانبةصفةالحركةلأناطببعنهاقعنهتخلفأنالماس

لي!ابرهاناه!اأنالواضحومن.الج!مإلىبالنشةكذلكولبست

فىطبيعنهامخنلفةأنهاببانإلىبهدفبل؟النفس!ودإئباتءلىمفصورأ

الجسم.عن

الوجمدالبة:وا؟وللالأدراكإرهان-ب

.ابوانأنواعمنةبرهوأةطل،الإنسانأفعالدينالبرهانه!ايفرق

وله.الإشارةواسشخدامكالكلاآ،انلواصببحضبخازالأنسانف!ن

ثتبعأنالأنسانخواص!منا.والضجركالتعبخا!ةانفعالات

وبتغ،الضحكوينبهالنمبيسىانفحالالنادرةللأشاهإدراكانه

."البكاءوينبه،الضجربسىانفعالالمؤذبةللأشياءإدراكه

المعاقك!دراك،الا.بة4النيبالع!باتبخازالإنانلملىم!ا

!ده!.ا!هولإلىالمعلومشوالانتال،الحسبةا!مثلةامنا!ؤة

بهيختعى!جط،ل!نسانجدمما.سالمذكورةوا،فعالالأحوال

بسب،الإنسانبدنءوبمولكنه،بدنتابعضماكانوإن،الإنسان

."للأأصانالىالنفى

والقيح.والح!ن،والرالخبرينالكرقةعلىبالفدرةبخازهوثم
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الرهانبه!االنفسطبيمةببانإلىبدفسباابنأنعلىدلومما

هطلهالذىاشءامىالنفسا:البرمانهذا3خرقيةولأت

،.منفردجوهرتبينوهوكا.القوى1

انالس:وح!هإرهان-بر

بحضبعضهاعغلمستة،نفوسثلاثبوحوديقولأفلاطونكان

اإلنفس،الغضيةوالنفى،العافلةالنفىوهى،ابثر!4الوجهةمن

علىدليلالبسالنضوظائفنحددأنفبرىسبناابنأما.الثهوانبة

يئموهلاالبدنقالننسحلوللأنذلك.مختلفةأقامالىانقامها

ندوبمول،الظانفغنلفيجييمادىاروالر/1هىتظلبل؟طيح!ها

ال!ى!الئىءهلىا.بأنذكعنعبروقد.بحفعلىبعضهاطيان

الذىهذالأن،جمايكنأنيجوزلا،النفيةالقوىظرضفي

نأبمكنفلاالجموأما..الفوىشغبكونأنبمكن،بجسمليى

علىبرهانألب!هذاأنوبدبهى،.عنهفانضةعلهاالفه!مذهت!ون

لطيتها،تفير،شىءكلبل،"وبل؟فقطالنفسعو

الفروضببعهرابرهاناهذاسياابنأكدوقد.للج!م!الف!هاوببان

الطانر.الرجلو!ورة،النباب!ورةذكفن.الخبالي"الصورأو

:لنباباصور6-ا

ألفناهاالىبايخابوأعضاءهالج!ملثهفمها،ا،د!ال!ورةأما

رضبقتا.مابتامنجزأنهانعنقدأ!بخابحيث،ضدبدأإلفأ

،واحدةدفعةإنسانخلقالو:فقالال!ورةهدهعنعبروتد
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بممهالمأنهوافق،أطرافهببمروا،الأطرافمنبابنوخلق

إفي"!وجؤوعام،أعضانهجمبعجهلصونأبسمعولم،نماستولا

،المعلومهوبعبنهالمجهولوبس.ذكجمبعجهلمعشبنأ!ذانه،

لدوامصارتالى،كانبابإلاالحفيقةفىلاايهعضاههذهولبست

،ةعراننبلها!أنفسناتخيلناوإذا.خدنافاأءكأءنأايالزو!ا

اعندناقدأناالا،الملازمةثوامفبهبو".أجسامذواتتخيلهابل

ظنناوكان،الأعضاءقنعندلمما،والطرحالن!ربدمن"شابفى

مذامنفبين..مناأجزاءايخابظننامنكد3منا-زأالأمضاء

،.جممغبروأنه،إلبهكلهابودىال!ىمومجمعأالفوىلهدهأن

الطالر:الرجملصورة-2

،الفضاءقبهوىرجلاتصورنا)وأتاقاثانبةالصورةونناخصر

ولا2باطالا،أعضانهمنعضوأىفبهلابحسوضعقبوجدبحبت

!جوينكروأن،الخارجىالعالمبموينكرأنيستطيعف!نه،خارجأ

عنبعجزأنهأى،بنكرأنهبنكرأنبسنطغلاولكنه،جمه

اوقتافىويقررنفسأ،لهأنيثتوهك!ا.مفكركاننأنهإئكار

.للبدننحالفجنسمنأنها،ئفه

ممن،الفطنةلأملبصلحإنماالبرمانهداأنبناابنوثرى

عبرالذىالمنالحمبةبدركواحنى،عصافرعإلىبحناجونلا

قانلا:منه

كا!لا.!خلق،دت"خلقعأنهمناالمإحدبنومأنصب)

أوخلاءهواءفىي!وى!حلق4اصلمارجاترؤيةعنبمرهحجبلكنه
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نلم،أمضائهببنوفئق..ماصدماا"واءقوامفبهيصدمهلاهويأ

ولابشكق3ذانهبرؤيثبتهلأنهيئأملثم،نماسولمتلاق

باطنأولا،أعضانهمنطرفأذكمعولابثبت،محؤألدانهإنجانه

.خارجمنا،شباءمنولاشينأدمافأ،ولاتلإأولا،أحنانهمن

بنخيلهلم2خرعضوأأويدأبتضليأن،الحال!كق،أمكنهو)و

اللىىكبرتالمفأننعلموأنت..ذانهفىدئرطأولاذانهمن-زأ

أثتادلل!اتف!ذن.بهبقرأالدىكبربهوالمقر،ثبتلم

الىوأعضانهجسمهغبر،بعبنههىأنهاعلىلهاخاصيةو-ؤها

،.بثبتا

سبقتدسيناابنأنالخبالببنالصوقكنهانينمنوبنضح

.)1،،موجؤأناإذن،أفكرأناأالكر-نجوفكرةالىاإدبكارت

سبنا،ابنصورإحدىأخدوإنما،ضبنأينكرلم،ديكارت!نجكأن

الثكطريقعنانفلىبرؤب!ثاتنبدأالىلفلسفتهءورأرجعلها

الخارجى،ا!الم!ودق:نىءكلوجودقيشكة!والآخر.المنهي

وأعضائه،جسمهو-ؤلق،فيهعننلقاهاالىالآراءبملذ

.مفكرةذاتأنهفىءطلمفأالشكبستطبعلاأنهعلىلناةبرهنلكى

الثمكاتخدمأنهاوضوعاهدافىسيناابخاأثراتنقأنهعلىيدلومما

ينضحوهكدا.للبدننحالقهاوعن،القسطببعةعنلنايكشفلكى

مند،النفسو-وعلالبرهنةفىاي!ساسبةالفكرةأن-دبدمنلنا

فى3راءهفهماكلبلنايؤكدمجىطرثقاتباعهى،الفبدوفبن

مه!!5!صلاه()1
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سبقماءووهدا.الإنانقالجوهرىالنصهىوأفها،النفس

.ضراطايه

رسالنهفى،أخرىبصورةالنضوحدةدلبلسين!ابنعرضرتد

الفلاقالثىءأثرءتبةولالإنانانا:ف!ال،الاطقةعنالنفس

،ببدىأخذت:بقلى."وك!اشهغضتأو،وأشجه،ببصرى

فىوتفكرت،بأفقوحممت،بل!اقوتكلت،برجلىسثيتأو

شبئأإلانانقأنبالفروؤنعلمفنحئ.ونخينهؤلوفي،كلىا

اضرورةباأيضأونعم.ا،فعاله!هوبجع،الإدراكاته!هيجمع

.وا،فعالالإدراكاتله!همجمعأالبدنهذااجزاءشثىءليسأنه

يأخ!ولا،باليديمثىولا،بالبعربسعولا،بالأذنيبصرلاف!نه

،ن!ذن.وا،فعالالأثراكاتلججمجحشىءنفيه.بالرجل

صو،الب!نأجزاءلجحلةظبر،ا!أنانفهالىيشبرالدىالإنسان

".ابلنوراءضىء

:الامن!راربرطن-د

كانتاذاالنفس،ن،الابفةللبراهبنتبجةالبرهانهذابعتبر

،والإدراكارجدانبةللأفعالومصدرأ،حبانهالجمحركةفىسببأ

والفبغ،واطصنوالمنرالخبرإبنلامنرقةومعبارأ،ال!مابةالعفلبةوالحملبات

فن،نيحليابسباد.تثأالفوىعتلفالجملوظائفورباطأ

،لتغبر،التعولبفبلوالجم.خواصهافىتنحنلفةنكونأنالراجب

مخنلفة،سعناهعنسيأنهذكوبب.إلفسادالثحلعواملونجضع

المرورىننول!لك.وانفصانالزبادةوتةبل،الموامللقتخضع

تانمة!ىةفهىالنفىأما.جدبدةمركباتقوندخللتفرقأن
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العواكلنفىنخضعأل!الما:يعىفنولدا.بيطجوهرأى،ب!اتما

حالها.1علىوبافبةثا"تإذن!ى،الجسمنؤرفىالى

،البرهان"داينبهبرشبما،و"ودالقولإلىحاجةقولسنا

الباطة؟رهانوبين،النفسوبمودإثاتقيناابناستخدمهاللىى

.)11النفسخلؤإنباتفىاسنخدمهالىوهوا،أفلاطونعندوالزكب

أبهاتأملا:بقولهالبرهانهذاعنبناابنءبروتد،مذا

،بمممركفىموجودأكانال!ىهو،نفسكفىالبومفىأنكالعافل

سنمرنابتازنلأنت.أحوالكمنجرىمماكثبرأنندكرأنكحق

أبدأموبل،مسن!رآثابتألب!وأبمزاؤهوبدنك،ذلكفىف!كلا

نحللماإدلالظاءإلىالإفانبحتاجوله!ا،والاننفاصالحللفى

قرببواننفص؟زلنلإلمةمدةالإنسانعنج!لووله!ا.بدنهمن

شىءيقلم،شةع!نربن!ةق،أننفاثقمعم.بدنهرجمن

،ممركجمغالمدةملىهفىذانكبفاءنعلموأنت.بدنكأجزاءمن

عظيم!رهانك!ا.والباطةالظاهرةوأجزائهالبدنله!افاثرةظانك

01وا،وهامالح!عنفا:باكضبموهرف!ن،الغب،بلنابفتح

إلى،إقةالمياالبراهبنكأن،دف3البرهانطاأنونلاحظ

علإبنه.فىلهومخالف،إلم!اعنمستفلجوهرالفسأنببان

عنأخدوإن،أفلاطونإلىالواغقأقربسياابنأننجدوهكدا

فىمنطبحةالنف!أن.،بحالرىلا!و.للنفىتعريفهأرسطو

بفناثه.تفنىؤد،!!حودهتوحد،الجنم

.،،اتلىص()1
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سيناإناعندالنفسطبيعة-8

أنهاأى،والأوهامالحسعنفاث،روحىءوهرلدبهانفمى)ن

ومما.الجسعنمسنقلةتلناومىكا-الخلقعالممنلا،الأمرعالممن

للج!م،كالالنفسأنعلىينمىأنه،أفلاطونبفكرةنأثرهبؤكد

-زأالمديةولشت،للفينةكالوا)ربان،للمديةكالاسثأنكا

عدهنجدك!ك.الربانماهبةمنجزأال!فبنةولا،الملكماهيةمن

ال!بنالمتكلمينبعض3راءحهاجم؟راهحيما،أفلاطونالىميلهبؤكدما

افثالبشهالذى،الىوسالمشاهدالجسمه!اهوالإنسانإنبفولون

،نظرهفىناسدأمؤلاءرأىكانو)نما.أرسطرطبق،ومادنهبصورنه

وأجاه،،الجسمأالقالبطاعلىفاضىروحاق"ومراعندهانفسا،ن

ويصبر،بهاجوهرهيسنكلحنىوالعلومالمعارفاكن!ابفىكةوالخله

حضرنه،الىللرجوعب!كفيسنعد،معلومانه!انقعالما،بربءارفأ

بطهووهدا.لهانهابةلاسعادةفى،ملائكنهمنمتكاوبحبر

أربابمنج!اعةذللثقوواففهم،الربانينن،لعلماءالالهينالحكاء

منانسلاخهاعندأنفسهم"واهرشاهدواف!خهم.المكاشفةوأصابالرياضة

01الإلهيةبالأنواروانصالها،أبداكممن

.وضحآراءه،النفسقالمثهورةسيناابنقصيدةبأنالقولوبم!ن

وهى.وجودماعلىبنهبراهوء،للنفستربفهمعننسقوهى،فبها

لأ!لهاببانففها.الئئبعضأفلاطونبأساطبرذكجاتإلىت!رنا

الىوالحنين،والنشانوالبهر،الأبخحةالىإشارةونجها،ومصبرما
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:الفصيدةه!هو!ن.الثابخةاظالدةالحقانقوإدراك،الصود

ونمفعنعزذذاتورقاءا،رءالمحلمنإليكهبطت

تتبرخ!ولم،سفرتالىوهىناظرمقلةكلعنمحجولة

نفغذاتوهى،فرافكعرهتوربماإلبككرهعلىوصلت

تقنعأبف!إقها!نازلابالحىعهؤأنسيت،ظها

نقطع!لا،تهىبمداءبالحىدبارأذكرتإذانبكى

الأعالفضاءيلىالرحبلودناالحىالمبرإلىقرباذاحتى

الهجعبالعيونببصرليسما،وتدكث!فالغطاء،نأبصرتسجعت

سيناابنعندلتفسخلود-9

والجم:النفسلبنالصلةعلا!ائمابرهان-ا

يففىلأنه،للنفسأرسطوبخعربفبتمسكأنشناابنيثألم

مثلهوعنى.أفلاطونمذبنحوالمجهوللىا.خلودهاانكارالىنعلمكا

خلودفىبراهينهسبناابنبنىوقد.اوتابعدالروحبفاءعلىبالبرهنة

ستفلا،جومرأكانتلماف!نها.الج!موبينببناالصلةفى2رانهعلانفس

بعدحالهاعلتظلأناراجبلن،عرضةبصفةالبدنقوحلت

الجحم،حدوثمعحدئتلىالنفسكانتواذا.الصلةهذهانفطاع

ذاتكانتاذافلكبكونإنما005بفسادهأننف!دمكذكبزفنلا

.،ونيه،الجمأالنىءبلىكقائمة،النفسأالنىء
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اإلبهب:البساطةبرهان-!

النفسن!ن.،لةبهيباطةال،رمانأفلاطونعنبأخدنجدهكذلك

مننانفبنأمربنعلىتحتوىأنالمصكنمنفلبسبسيطأجوهر2كانتلما

افناءاكانفلو.النفسفىذاتية!فةالوجوديهن؟والفناءارجودوما

متافضتبن.منصضينصكبأالبط،صبح،نجهاأخرىذاتيةصفةأبضأ

والنجعوالنفصانالزبادةتفبل،عدةعناصرمنمركبفهوالجسمأما

لق.أ-زاؤهثحللعنلماالموتيلضهأنالطببعىفنو)دا.والتفرق

به.افلمتالقالنفسفناءفىسببأفناؤهيكونلاالحالةهده

المبتالبزقى:البرهان-ء

ويعنمد،الميافيزبقالبرمانوهو،خلودهاعلىثاكبرمانوهناك

الجوهرهىالأتبرةه!هف!ن.النفسطببعةعنشناابنفكرةعلى

خالقها.بقاءتلؤهامنبدولا،ا،مرعالممنوهى،للأنسانالحفبفى

ؤلاث،النفسثضبرطذكفىوبس.حماالفناءإلىفصيرهالجمأما

النضىإن.المدبنةقالملكأوالهـفبنةقالربانبكلكافيهنحل،فها

يدلومما.ا،خرىهىنفسدأنتحالهعلىفلايزت،الج!متستخدم

أثناءفىئتعطلوإدراكاتهالمرحواسأننرىأتاايهصهذابداهةعلى

الجسمحركةبوقفلأنهالموتشأنمووهذا.كالمبتفبصبح،انويم

ا:!دكذإث.باقبةالقسنظلذكوء،حواسهويعطل،ضهانيا

مفببةأمورأالنرمأثناءفىثرىقدالإنانإننفال،بالأحلامسيناابن

اشفلالعلىدلبلوهدا،بفظنهأتاءفىادراكهابشطبعلاصادقه

وبقاثا.النفس
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نضبنةعلى4الإنافيالنفوسنجلؤسياابنبقولهل،لكن

برامبنأنبفررسبناابنالرثيسإن؟فبلمنالفارابىقرر!،كلبة

ننحدالنفوسأنبرىلاومو.فزبةنفسكلعلىتنطبئالمابفةاظلؤ

بالجمثمغصصفريةنفسكللأنولك؟للأجسامضارقهابعد

منولي!.الدنباالجاةهدهقتفغبالذىوبالزمان،نجهمخلالنى

ا،صرلوكانإذ(الأفرادببنمنزكةواحدةنف!ىبوجودالفولالمكن

،اراغصب،نعلمومخن.جاهلةأوكلهايخهاعالمةلكانتكلىك

أنعلىبدلومما.ومعرقيموترعانهمثخصبانهمقنجنلفونالأفرادأن

جنفى(بدنهلفراقوبي!ثزنبعضهاأنتخصمبأجسامهاانفوس

عنسبناابنعبريهفرأبرناوقد.الرحيلساعةدقتمتىبعضهاصعد

بةوله:الأولالمعى

نفجعذاتومى،رانكةكرتوربما،إيككرهعلىهبطت

بفوله:االا!المعنىوعن

الأ!ا+الفضالىالرحبلودناالحىالىالمبرفرب)ذاحنى

الهجعبالعبونببصرلشىما،وفدكشفالغطاء،فابصرتسجعت

سيناارن3راءعلىاعتدالشالىحامداباإنيفالأنالحقومن

منواكز.الكبةانفسأنصارعل!لكى،بال!اتالمسألةه!هق

أوقليلفىتخلفتكادلاانفىقالغزالى2راءبانالموليمبهاذلكا

ماعؤعلىوالبرهنةصفاتهاببانقنجطوةينبعهخطرةفهو،ابنفيكثبرعنآراء

11(.النفىمألةقىبالغزالىخاصبحث)فرادعنيقينامما،!حلوما

الرافي.ابةإلإط!مهال!!!لنلاضةإلنلاننىق5أنطر(1)
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االاقالفمل

والنفليدالعقلفىومذهبهالغزالم!

اإلالكربلأ:الا،نماعةحبالهداربخ-أ

الترالى.حاطأبوكيته،الترالىأحدبنمحصدمحمدبنبنمح!دهو

وفىالإسلامىالنفكبرقنأثبرهئاحيةمننعربفكلعنغنىقوهو

بعد.منالفلسيةالاتجاهات

عامخراسانمدنإحدىطوسأممالمنغزالة.ريةقحامدأبوولد

شه،حدانةف!العلمعلأفبلوفد.المذبشاف!وكان،ء045

الفقه.عنهفأخ!،عمدالرازكاقبنأح!دالإمامعلصباهفىفدرس

ويقال.اباعيلىنصرأبىالامامعلىلحلطجثجرجانإلىاننلثم

.جرجانفىدرسهماكلنجهاوعىشواتنلاتبها%تام،بلدهإلىعادإنه

الحرمبنإمامنيفلفى،نجابور!بنةإلىهـاتجه477حوالىطوسنركفلسا

وابحث،ال!رسإلىوانمرف،توأخ!،نلزمه،،ا؟!كأاوللىأبا

طرفأبفرأوبدأ،وانطقوالأصولوالجدلالكلامعلمقبرعحىوا-!د

أفدرأهل،!بح،اكمنمنقليلةقفزةكلهفلكو!كم.الفلفةمن

الحرسبن.إمامزشقإلبمثارالذبنا،علاموأحد،اباظرةعلىزمانه

بعضوبقول.برضدمومو،تبفبدونا!لو-فىالإمامطلبةوكان

الحرمينامامإن:الفار!إحماعيلبنالغفارعبدوهو،للغزالىالمعاصربن

ذلك،يمع.الغبرةمذهبض!ركانولبهنه،الترالىتجاهالغبرةمنبنوعشص
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احماعبلابنرواهماولقصح.الناسآأمابهزهوو،بنلصبذهبفخركانف!نه

ذاعتأنمدعنهبنمرفلمإذ،،ستاذهونياظلالفزالىف!نالفار!

478ء.سنةا!لرفالا.،1،وفاة،الموتببهمافرقحقلزمهبل،ش!رنه

لهكانتفقد؟أرادلوبالندربىبخلأنالزالىاسنطاعةقكان

افي.ذكقوالفلسفةالكلاموعلمالدبنبةبالدراساتبهببرةمعؤ

قاصدأالعسكرالىمنجهاأبسابورالؤالىكا!ر،أسناذهوفاةوبعد

عليه.وأفيوعظمهالزيرفأكركل4،ادلجرقىملكناهاللطانوزبرالملكنظام

!ناثهمالةزالىفأخ!.ا،نمةوكبارالعلماءمن!فوةبحضرةذكوكان

العلمبعةالاعزاتلهقغضا!مزلاءبجدولم.عليمفظهروباظرم

للندربمىبغدادإلىبتفلأناطكنظام4إلطلبنم.ش!رنهزادمما

تضىأنبعد(4840-:4أوانلقإبهافانخل،نجهاالنظاميةبالمدرسة

ممره!نرا*ثبنالرا!عةفىوكان،بالحسكرشواتخسمخوأمن

كنابهقثتيقأنحدبدأالمدريعةطهعلإشرافهناربخالهزالىلناحددوتد

الأولدجحاثىقنجهاالعكلبدأأنهبذكري!نه،،الضلالمنانظا

أهلبهأعجببهادروسهبلقأخذلماوأنه،نفسهاالنةتلكمن

ابنتالفقد،صبنمماأكرنف!هلابطرىالضالىاناإلحق.العراق

العراقإمامفصار،و4ضاظزلهبندربسهاعجبالكلان:الفار!إمماعبل

.نواصاذإطمنه!مد

يخها،جاههحبانهضمكا،نجدادسثمأنبلبثلمالترالىأنكبر

بغدادمنسأمهوثرجع.ء488شةقأى،شواتأربمبعد

فىالرغبةإلىدعنهجامحةنفشةأزمةأنالىنفسهعنرضاهوعدم

غايةلنحفقازاإكالنرورظامرنركوإلى،الناسعنوالانقطاعاكهد
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الآراءنلأثومط،الحقبفةإلىالوعولوعاولةالنةسمفاء!مى،أحمى

.عصرهبهابعجالقكانبةانضار

!مبر،نفسهفحصبأت"الضلالمنانقذاكتابهفىاعزفوقد

انغسىقأنهوبمدفةد.الرضابعبنايهااثنظرأني!تطعفلم،غورها

عابنكونأنينبنىالذىالن!وعنخونماأبعدعليةاجماعيةجاة

نغىتلاتافهةثراماعلومعلىمقبلاكانففد.الورعالنفىالرجلللى

ف!ذاالتدربىقيتىقنفكرتثما:بقولإذ،الآخرةطلبقشبثأ

واننعثارالجاهطبرمحركهاباكهابلأنعالىاللهلوجهخال!فبرهى

أنفىكانجةآمالهوتفاهة،بهودهعبثإلى4فطتنكنولم.،الصيت

،اضطرارأالبهاشضطرالنى،ال!زلةحباةإلى،واحدةدفعة،توجهه

الفرارإلىب!ارعلمأنهذاث.ثزيدأوتواتعئرجاتهمنستثنلوالى

ولممانه،شبطانهبينموزعأكانبانهيمزفوهو.افروراظاهرش

منشانبةن!ن!وبهالاالىالركدةاإلجاة،الريضابلاهإلىا،وليدعوه

وأن،الرجلتدآنأنالإبمانمنادىبادبهيظ(تبصأوكدر

تنقضى.طسعانالاخصاصةنهتقلما&ر

يسلهالاأحدمالايزكهفكمان،تجاذباتوايمانهشيطانهزالفا

فرببةمدةلحكوصعزمينوبصحبممىالفزالىبرح.!ماالآخرإلى

وين،الدنباغرورمنانحررببنالاقيريسنطيعلاوهو،أئ!رسنةمن

لانهجصبأن(أمرهفىاللهتفىحنى،ضمبرهلهبطمقلابماالرضا

فى3نارمابدتوكمصنذكوصصدر-،إلتاءعنوعجز،املامعن

انقضت:الاخبارفدفزةوأن،لخبرهالعلةه!هتبض!لهاللهأنفعلم.!زاجهجط

.اإ،طبوالأولادوالالالجاهعنالإعراضفإعلىدهلوعدن!
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يعلمأنخىلكنه،النامبفصدأننف،،وينينه،النزالىأرادوقد

5488،شةقبغدادفزك.للحجافلروجعلىادزمفأ!رلهم،مكانهالناس

.أولادهوبكفليؤؤهالن!الفليلمناثخرهماإلا،بمالهنصمقأنبعد

ومكةوالقدسدمئهئينشقلا،ستبنمنمخوأبهاأنامأالنادخلولما

الجامعمنالفربيةالمنارةقبعنكفكان،بدمنقإقافهأثناءفى.والمدبنة

المديتإلىنم،الحجفربضةلأث!ءمكةالىذبالفزةه!هدق.الأسى

فزك،ووطنهأهلهالىالحنبنعاودهنم.ال!لامعليهالرصلقبرازثارة

قطعفىعنالنفكبراناسأبعدكانأنبعد،اء29سنةبغدادالىوعادالشام

لابفطماكانالى،العزلةعلىاسنطاعمامجرعىكان،ذكوء.خلؤله

ؤركيةللناملينفرغلاكانلذا.الأطفالوحاجاتالجاةلضروراتإلا

خلؤله.شوبشيلىدعامما،منفرنةاؤداتفىإلاانض

الىبغدادمننجهاننقل،سنواتع!نرالحالهذهعلظلوتد

هـ.394منابنداءطوبلةطةفبهابقالى،طوسإلىثم،مدان

إليهوهرع،بمكانهالناسفعمالفزة،نلكفىمرةثمضزارانهوبفال

فادرولكنه،الغدالىفرعدم،لممجلأبعفدأناليهبمالمبونالعل!اء

،هذا.بالإسكندريةتلبلاآوأقا،معرمخوانجهإنهوفيل.ليلنهدشق

المضببلادإلىللسفراهبةعلىكانوأت،بمصرأقامأنهبعضهموينكر

أنالسعبرفن،الأ!ركانماوأئا.أميرالمراطبنتاشفبنبنيوسفللفاء

994ءحنى4885شةمنلىحامدأبوزارهاالىالأماكنالمؤرخبحدد

لبخلوالهزلةعنببحت،الانتةالكئبركانإزأدقبفأتارئحانحدبدأ

كهالنامضةالفزةه!ه،هرنفسه،ناوصفولد.وه!إجسهبنفسه

ه!هقلىوانكف،شبنعثرمفدارذاثعلىدت5:قالجانه
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ه!هفىألفانها!نحل!ن،.واسنفصاؤها)حصاؤمابمكنلاأموراظلوات

وافبازكل،الاسلامعظمةبيانالىخهدفكانتالىالكفمنكثبرأالفزة

علوم)جاءاالكنبطهأشروش.الفلسفةوعلى،الأخرىا،دبانعلى

أ)1(.السبحبألوهبةالفانلبنعلىا!ل!بلالزاوكمابه،الدبن

نئرالىيعووأن،عزلنهيقطعأنالىالفزالىحامدأبراضطروقد

ن!،معاصربهلدكلاالإبمانمنضعفر2همابسب،عنالدبنوالدفاعالعلوم

ابزوبقول.الجهالمنأ!دتاؤهأوالإملامأعداءأ؟رهاالىالنبهكرة

العلم،قمكانتهوعرفالغزالىباصحمعالملكفخرالرزيرانالفار!احماعيل

ألاابهوطب،!عكلامه،مجلسه!ضر،بهفنبرك،عقدتهوصفاء

وأن،طوسبغاثرأنالالحاحكلعلبهوألح،اناسعلىبعل!هبفن

أصدقاءهألىال!ثاور.نجهاالنظاميةبالمدرمةللندربسنبسابورالىيهض

النعللؤلرك،ا،ميردعوةبنليةنصحهعلىنانفقواابصوفأهلمنورفاقه

9954،سنةالقمدةذىفىنيسابورإلىفسار.بالحقالحجةإظهاربالعجزعن

اناسإلىالنظرشالأولندربطأبامعلبهكانممانجزوقد،فجاءها

البسطةمنرذقبماواكأزازأ،خيلاءكبرأبهموالاسنخفاف،الازثراءبحين

لر!هالفاءفىواشر.المنزلةقوالطوالجاهوطبوالبارةوالخاطرالنظرفى

يمنه،الىعاندأغاثرهائم.3055شةحتىنشابورنظايةق!!واعظه

ممرهامنقيماوفض،للصوفبةوطجأ،العملطبة!رسةبجوارهوأثأ

.5055شةانانيةجمادىمن12قنوقحنى،والبادةالنأملق

.هالإمحلبصربعصبمفيمىلألرم!ةالجمبلالزهمواماب31)1(

الفاتتقتث!اط
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فيبزجمالضالىحمابألانركضدالفكربةحبانهبخاربخنجعلقفماأط

وعلى،فكرهتطررعلللوقوفالحدسمؤونةيكفينانحووعلى،العفليةحيانه

ال!ى،الضلالمنالمنفذ5موالكتابوه!ا.ثفافنهفهااشمدالى،العناعر

عره،مناظمسينعلأنافأنبعدالضالىألفهوقد.اليهالاشارةسبقت

علمأى،الكلاممنإأملمبهاتفلتالىالعدثدةبتجاربهءرأنوبعد

النصوف.إلىقادنهثم،الباطة2اإءدراسةالىنم،الفلسفةالى.النوجد،

الحفبفةالىارعولقيدةالنط!رجمنهالفكرىالتطرره!افرلناوتد

إلىالركبةهذهدتوقد.ا،نناحرةوالن!قيابضاربةالآراء2!مط

والباطل،الحقبينبرفىلكى،عقدةعنكلوالفحعىمشكلةكلمعالجة

!وفباأمفيل!رفأأمباطيتاأكانسواء،طربفهقيلفىمنعليهومواء

اثكدبأنقسببأالنزالىفطرةجؤةكانتولفد.زندبفأأممتبدأآأ

نةليدابمانإبمانهبكرنأنبفبلألذك.الصبامانرمن!فبهالى

ي!نولم،المنوازةالحفائدفىف!ثك.اجهؤواالنصارى!يانإبمانعرارعلى

فبه!ا.لهلاحبلةوفطرةجبلةويدوإنماكان.صطنعأأمرأه!اضكه

فأثقالفلإدإبمانأما،للعفلموافقأأقالنىهونظرهقالحقفالابمان

العمدةعنالبعدسيأفىانفيديكونالأءيانمغؤلىمحبر.فهمزلبة

وأابموفطوروهر،العفلوراءطورأفاكبأنبحزتلكنه.الحفة

عندند،اليهالو!ولعنالعقليعبزطا!اىمنهناكوأن،المثاهدة

.طورالبوةعنالحقبأخ!وأن،بعبكبمنرفأنلهببنى
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والمقليد)1(العقلفىالغزالىالإماممنمب

حقرانهيقالبلأالعقلكلفضلالصوفتدالغزالىأنالمثهورمن

انهاقموقهلممرلةالغزالىكتبنغأنلناألغ،قد.شانهمنوكضالضل

للنقد،منقبيننعرضهاالىالفكرةطهإلىفاتهبنا،والمصرفالعفلمن

نامجبالفزالتفكبرأنفىل!لضوهى.خطاهالنايبنأنبثرط

بناالأولىبل،ا12ببعضكتبهبحضوألابضرب،جطنهقإيهينهظر

وند.وبعدماالصوفبةالضلةقبلكتبهفىانبنةالعناصرعننبحثأن

إروحالإسلامية،العامالانجاهقيسبرالضالىأنإلىانهجبةالفكرةهذههدتا

بقرزفماحك!أالعقلبنخ!بحبت،اإلعقلالدبنببنالجعفرورةوهى

.العصفأهل

العقلمنالغزالىمؤ!-2

ا-نمجبدالطل:

الحةعنالمزهالعقلأنمنمحابأكزقبؤكدالغزالىنجدفنحن

نفلبدطربقعنجاءنهآأوماأو،مروبةعاطفةلربهلااإل!ى.والأومام

الثحانجنفىأالعيهوبمناللبةالعينيف،والأجدادالآباء

6191تبسلقالصالمرجمانقأزصط)1(

ويدو.باطة3،.اله.ونت،كبربهبعلهدتانهءجمادلا()2

اطه.فيرطبهدالمضرنةالأنوارشكاةيهاليقراضأز!
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!حدهاالعبنفلاممكنةرؤبتهافتعبحا،شباءنورهابضرالىالشسى4يثب

علىيفبلمنف!نولذا.الأبصاررأنهاإذاإلاللألوان،جؤولا،تكنى

عيبه،يغمضبمنضيهونمثلهفهعهفىعفلهي!نخدمأندون،الفرآن

علىبعنمدأنهزامماالنععنبنمرفمنأما.الضباءمذابرىلا-ى

ضباءفىللرؤبةعبنيهبسنخدمفلم،طبحهنسدمنبشبهفهووحدهالضل

.داصظلامفىالأشياءرؤبةعلىأصرصبنأبل؟انهار

"رمهوأنه،حفبقةالدصنوره!اارنضىقدالغزالىأنامخادالىؤسل

ننصدعلىأكانتصاء،المعرفةلضروبونفدهفحصهفىحدأكبرإلى

بعضعندالعصومالإمامنفديدعلىأم،الموفبةالمشاهدةعلىأمالعقل

اختلافعلىالكلامطماءلدىالجولالمنهجعلىأم،الا!لاميةالفرق

ززعانهم.

مماالرفمعل،داثمأقبتللةليعرفظلالضالىأنصن،ؤكد

،اي!نوارشمكاةامحابفىشلارىفهو.كنبهبعضفىنقدمناليه!حهه

وأ!مجالانهأذسحلأنه،ريبذلكقماالحسيفضلالعقلأن

الى،المعقولاتأنجانبالهذا.نفسهويدرككيرهيدركوهو.موفوعأ

فهىالرياضيةبالموضوعاتالغزالىفاوبستثهد.لهالاصر،بدكها

إلىمثلااي!عدادتلسلقاضلابسنطزأنالمصكنفن.عفليةموفوعات

فىبهرجومو1،وابعبدالفرببلديهبشىالعقلإننم.لهلانهابةما

ور.مرئاا،رضنخومالىوبزل،رفيأالسمواتأعلىعبنإلىطرفة

عالمهفىكتصرفهالسمواتحيوراءوما،لكر!والملكوتالرشفىيتصرف

.)1("شهالفريةومملكنهبهاظاص

ضك.صضالغزالىالىننهالكاييونه،بايخةشميهطحةالباؤمدنبدر(1)
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لهفن!ون،والأوهامالفاسدةالآراءنحجبهلمماالع!لطبيعةهىونلث

العفلطببحةولاتحفق.شنأعباهنرىفلاالمزبغ!ضهاالقالجفرنبمنابة

مرارأ،ثؤكدهأنالضالىأللإمابطببال!ىابداهذاطجهالزآإذاإلا

عنه،اللهرض،طالبأبىبنعلىالإمامقولوهو،كنبهمنلذكئير

.،أهلهتعرفالحقاعرفبل،بالرجالالحقنعرفلاا:فالحبن

،جدهاب!االحقارنفىاذاعليهمأخ!فلاالمبدأمذاالباحتالنزأوإذا

الصفا.)خوانكمويعنى،الةدسنةأشباهأوالفلاسفةكففىولوكان

المعلومات.ركإلىلاداعىأنهإلىالأمرهذامثروعيةفىالبببموث

النة.أوالكنابنخالفلاداتط،بالبراهبنوالؤبدة،ذانهاقالمعقولة

اطمعنىلكمان،بهنئقلامنلانعلىجاءلأنهالحقرفضنالوف!ت

تتفقحهناالترالىنظروجيأنرأينافى.الحقمنأتانجركثيرأ

الآخربن،2راءعلىالاطلاعضرورةتضنوهى،السلبمالعلىالمنن

إذنلاةربد!و.اإلرعللعقلمطابفةأغاثبتإذابهاالاتفاعومحاولة

ندعوهاو،سببلهقنففتبودفركاإلىبهدفولا،النفكبرعلىالحجر

.واصلمودالنلبدإلى

نجأ،والجمودالنفبدهـنضرنالدبنمزلاءمنالفزالىوبخر

طربقهمبنهجأومسلكمبمالثشلارأىعلىللاطلاعمحاولةكلوبحار،ون

أنهمبرىعندمامخميمخرإ.نفول،عبهاالندليلأوالعقاند!مفى

الاشئزازطوبدعوهم.غبرملدىالحقعلىبعزواسننيمننزون

بأنهمالترالىويصفهم.سوامأئاسجدعندلأنه،الحقإنكمارإلى

محج!ةقبجدهلأنهاالعسلمنبنفرال!ىالعاصالرجله!اشبمون
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طببفه.بريهلافبهاحؤهانطمهمع،الحجام

بالطل:الدزالىلمة-ب

وأزيلت،الملبمالعفلىالنعلىثريطنحففتمى،بالعقلالفزالىوثقة

العنل"أنفيندلأنه،مفرطةنجدوتد،اباطلةوالآراءا،وهامحب

الأشباءثرىبل(بنلطأنهبنصورأ،واظبالالومفنما!ومننحررإذا

أكرمنالفبلسوفه!انقررأنأنلايحقفهل،.هىعبهماعل

نطرفأقالنا!أكزأننرىانناحبنفى6العقلىللطبحماسةاناس

،ونطورهالحلمنجشبةويحزفوناظطا،خماللامجالابفسحون،بالم!م!ا

يقزبغاث،نحوداكل2وانجاههالعلمحبولةعلىدبلأالنيةهذهفىكرون

أبدأ!إبهايصلاندون،باطرادشها

!ثروطبأنبعزفماصعانف!نه،قطرفأعفلتاليمىالغزالىان

لابمكن،خطأفىالىتوعون7نحولالىالئروطنلك،السلبمالعفلىالظر

الموتأبعدإلاكاملةا!قةتكشفولن،الحياةهدهأثناءفىكضقأن

التصوتأهللدىبل؟فحسبالعلماءعدلا،نظرهقء-وبالضلإذ

أنفحم.

حدودعدووفوفهبقصورهاعزافهرنم،لبالةيثقف!نهذك،وح

كنابقلنابؤكدبقألاأنهاالشةم!هعلىوالدلبل.نجاوزهالايسنماج

ادراكالىالتعطئ!أن،الكفمنفيرهزر،،الضلالمنالمقد)

التةبىمنانفورإدبهأدتظرنهوأن،بدنهؤدأبهكانالأمورضالى

ثنكفال!ى،إقنىاالعلممعوىئمينأيغىلاأنهذللث.الصباع!دفذ

.والماكلطيمكانبةارنهولا،رب4مهيقلاانكثافأالمعلوأفبه
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بها،.رالىايهزتانفضاءبعدحتى،ابظلنايؤكدهمامووم!ا

بفولأنهذلك.سنةعثرةاحدىمننحوأاسنمرتالىعزلنهمرحلة

العقإةالضرورياتواصبحتوالاعندالالصحةحالإلىعادتالنف!

نورإلىبالعقباتالنهةهذهبربمانهصآ."ويةبنأشعلىبها

بظلالبقينه!ااننرىلكنا،اضروربةاامظ!ةابالحقانقا)قيبن

علبه.ووففأالشبةالحفانقب!ثراك

71

وبعد

:ا!ن

مؤو،

بورت

مرنبطأ

الحق:بزانالعكل-ء

وئفنهالعفلعنفكزلهعنأبدأينحولأالضالىأنلناينينوهكدا

أخطاإذاالعقلبقررأنأنهكا،حالكلقللحئأنأسيراه،تأبه

العواملبحةلىالىبل؟طيعتهالىراجمأذكفي!،احكمامهق

رأبناكا-الحجبطهؤلرجع.الحقنورتنحبالى،الخارجبة

بعبارةذلكومعق.الحس7لارمنوهما،والرمالخبالإلى-ق!لف!

وظائفهاأمعلىظلابلقىالذىهـوبالبدنانفساتصالأنأخرى

العفلى.الادراكبهاربدو،الجوهرية

النفس)ن:نضل،نفهاالفكرةه!هإلىانلاطوناهتدى،قي!من

سجنأبعدالذىالجمبه!اشملةداتجرمرماطحفقةإدراكتشطيعلا

.لها)1،قبرأأو

أبدأ،الحقبفةإلىنهتدىألا)ساانفسأنسفراطرأى،أبضأقيومن

عهابحجبالدىءالردىالثىءه!امنبالوتتحررتمتىالهانهندىأن!)ما

.والجمالوالخبرالحقمحاق

جيمرما.ق)ط!صةالنكزمدأن،ف!مداكماالص!ررت،رش()1
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الىحدأنبهوثفنهالصلنمرةقب!مبالضالىف!ن،الأمركانماوأبا

وهوقالعقلئمأنمنبفضونابصوفأهلنرىلماذا:فيفرلينساءل

والمعقولالعفلاستخدمواالناسأنذلكقالبإنأالرفيعةالدرجةه!ه

المنهصوفةذمله!ا.عاماءالكلامنجهابرلمرعالنىاناظرةأوا!ادلةعنللنحببر

المؤبعرفبهاالنى،الباطنةالبصيرةتلك"والضلأنمع،والمعفولالعقل

وإذاأعبهاللهأننىوندالعفلبدأفكبف.رسلهصدقوبعرتنعالىالله

المقلإنأالثرعبهيهرفالعفلاللىىيلىآكبفأيح!دبحد5الل!فاالشلذم

الصفةنلكأى،الإبمانونورابفبنعبنمو،هنا،الضالىعنهينحدتال!ى

.ا،مورضانقبهايدركوالى،أبهانممنالإنسانبايتبزالى

علبنانفسهانفرضضروريةحقانقفهناك،مراتالعقلىالإدراكط!ا

واحد،2نحدثأفىقدبمأيكونلاالواحدالئىءبأن،كعلنافرضأ

البداماتمىالضروربةالحفانقنلك!الو!.واحدوتتق!مدومأمجؤأ

النطقية.

!تدحءفلهالانانأعلإلااذا)بهاالر!وليمكنلاضالىوناك

اشراقفعند.الحكماءكلاميبهانما5و،صيهانئهإذا!الا،فكرهزناد

وأعظم،بالقوةبصماكانأنبعدبالفعلبمماالإسانيصبرالحكمةنور

الاسنعداديحركالدى"والإلهىالىحىأنأى،11(نحالاللهكلامالحكحة

نصلالنىالحقانقإدراكعلىقادرأفبجعله،الإنسانلدىالكامنالعقلى

.يحدهنركلوتفاصبلهاصندراكبعجز،لى،آخرطربقعنابه

الحق:موازين-د

الكربم.الفرآنمنالبفينيةالمعرفةصازبنباستناطالغزالىعنىوتد

.الأنوارصكاة(1)
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الذبنية،ا،سرجمبعررنفىاستخد!اإنهبقولالى-الموازبنوم!ه

نفضىالىالنطفبةالأتجسةسوىالحفبقةفىلبست،للعفلمطابفةأنهافوجد

ايةبن.،لى

ادابفونإبهااهندىالى،المنطقبةالقياسيةالأشكالجمغأنواطق

أفضلمطبقةنوجد،متابعةأجالخلالوالبحثالجهدمنبدمحير

.العدبدةإعجازهمظاهرشطرومدا.الكريمالفر2نفىوابسرهتطببق

أواخرفىإلاالكريمالقر2نصالمنطفيةالموازبنهذهبشنطلمالضالىلكن

المنطقبةالدراساتعلىالمسلموناطلعأنبعدأى،الهجرىالخامىالقرن

إونانية.ا

شروطه،نعلموانارزنكبفبةتلمأنفابفنعىالسلبمفالمهج)ذن

حفبقةلنرفاليزانعلءرضاهأ!ورالدبنمنأمرعلبناأشكلاذاحنى

بهاوزنوأنه،القرآنمنالموازينه!هتعلمأنهالضالىويلىكر.فيهالأمر

،الفجورأهلوعذاب،القبروعذاب،اولدبلأحوالأالإلهةالمعارفجميع

والة.الفرآنفىلمامواففةأنهاةوجد،(ا!رآن)جواهرالطاعةأملؤلواب

ننبجةالنيفنه!اوكان.يلمعلبهاللهعل،ارسولاصدقنبقنوكدنذ

الحقلا،بالحقالرجالبهرفأنعليهلىوحبالذىدتورهلإلنزام

.بالرحال

بل؟الدبنبةالأمررمعرمةعلىمفصورأالموازينهذهاسنخدامولشى

وكل.وطبيعةومندسةحمابمنالدنيويةالعلومفىأيضأاستخدا!ايجب

لااكيف.الموازثنبه!هباطلهءنضهأبزف!ق،وضعىكبرحقبتىعلم

قولهفىالكربموالف!2نالكتابرفيقموال!ىوالمزانالمستقبمالقسطاسومو
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لبفوآوالجزانالكتابمعهموأنزلنابالببناتارسلنارسلناالفد:نعالى

)1(،بالفمطاناس

الصلىالاسندلالاى،الحقبفىانينالنةرنةعلىالترالىو!ثرص

ثرىلأنهؤنكأوالفاسبالرأىالمنكلمبنعنديسىماوين،الصحيح

!وؤ،!دبننجاهلصديقموبل6السلبمأنباليلشهذا3ميزاأن

منالنوعملىااسنخداممنبعدلالنزاقنجدولدا.عافلعدوشرمن

ووصفه،الفقهط!اءوبعضالكلاآعلماءبهيستدلالدىكان،المبزان

.للثيطانيزانأبكرنأنأقرببأنه

الأصلعيفعلأنسبحانهاللهعلىيوجب!!لكى،المفزلةاسنخممهئلا

نقربرالىبلاظنرهأنهمالرأىلهدااسنحاكمقالبكان.لباده

اتهوألماالا!مبهذاجدبر،عقفامبزانأاسنخدساولوأنهم.الإلهىالعدل

علىاإجأا،صلحكانلو:ثقرلواأنب!نبغىكانأنهإلىمدا.رأبممإلى

طبه،واجبغيرأنهعلىزكفدل.يفعلهأأنهومحلوم،4لفعاالله

قاللبن:شحانهاللهعلىيحتجواأنانار،ادرحاتأسكللفىللكفاروالالحق

بفرراضونف!نااالصباعهدفىأقنافلولاأكأرنابلغنااذاأنناعلتأما

نعالى،اللهعنبهيجبجوابللممتزلىيقلافعندنداالصياندرجات

.)2،.بحانهاللهعلىللكفارالحجةقكون

ا،شعربةيشخدمهاالىالعقليةالقسمةفةطرالترالىبرنفىلاك!ك

.سواءحدعلوالمعزلة

قي.الفطاسكاب)1(

الكيم.الفطاس)2(كل!
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وهى،حاحمةظنوهاجدلبةطريفةإلىوالأشعربةالمعنزلةلجاالواغوفى

بعلنأو،المزبشفعىونجها،العقلبةالفسمةطربفةأبضأنسىالى"الطربة

جميعأفسادهاعلى!رهنثم.كنةالمهالحالاتجمبع،اشقعىندانه

البرهنةفىخاصأاستخدامأالطربقةهذهاستخد!متحقأ.واحدةحالةعداما

المنطق،فىاسنخدتك!لك.بالنفنبدنسىالنىالطربفةوهى،الرباضبة

صدقفصةعلىالبرهنةناأؤاذاأننافىوتلخص.الخلفببرهانفبهؤوررف

نبرهنالىالتانجبعضالنقضه!امناستنبطناثمنقمها،صدقمافرضنا

باطلة،كانتفهااسننبطتالىالقضيةأنلابنبينوعندند.باطلةأنهاعلى

الكلاملكنعلماء.)1(عبهالبرفةوهوا،طلوب،نصضها!دقبنتوبهذا

سلشالرإتاالشالىثقول.منالجدلالىنوعحولومااشخدامها،أساعوا

ف!نهالمسكنةالاحمالاتاستفصاءجغإلىالصلبةنهمبفو!لوابأنهملهم

باطلة.كلهاالأقسامنكونففدارابمئبوتنلاث)بطالمنيلزملا"

ولا،عليهدخلاءممجالفىأنفسهميقحموذالمتكلينأنالىه!ا

لا!شونفهـم.المنطقمجالبهونعى،بهاعتعمنمازلةعلىلمقدرة

ثفجحوالمأنهمقالسببو5طا.ئرمامعاأوالمعرفةموازثنأستخدام

إبهاوصلواالىالننانجقاخلافأكببرأاخنلفواأنهملق،الشكداةرنطعق

أنلوجبلاحقمميحأبزاناالطربفةه!هولوكانت.الجدليةبطربق!م

بعضأ.بهء3نكفبرإلى،لاثت!ىأمرم،ننانجهمشفق

عنحدبثهبمناسبةذكمننرثبأشبنأبنعربىالدبنمحيقال!د

هزلاءاعنمدقد.الصشعلىاللهاشواءمسألةفىالكلامعلاءأختلاف

المحارتإرلثروشامبعالبحثالحدبتالمنطقاننلريهابخاالأفلاطو!،الجدلكةطرومى(1)

.18-16ص.6891الحل!ةب!ة
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خلق،عليهلايحكمالحقاأنمعالحقعلىبهاحكواعقعلى

عبهاطلفاأوإليناأنزلهبما،الحقمنالحقيعرفانما.،لعاتلخلقاإلعفل

طلا.4وافيالدخلوبفلإلاعفلىدإلمنوط...وثهؤأكثمفأ

لكؤ4،شهةديلنحالفهعندهافالفينمنواحدفكل.العتلاءاختلف

فأبن.:بهاتهمءكنمىكلهمأدتمفعبن.الآخرطادلبلخالف

الحقعلىالخلقحكنواحيتمنوغانماالفسادفأصل!إلنفةالحغ

()01،أوجسمالنى

شنجةتكونفد،رعلمبةمنطفةظوهاالنى،اصلدبةطربقمإنصأ

نبرولكنهما،طبفنهممنالجدلأهلمعاسنخد!وهاماذالضضهم!كقفة

مواطنيهزونالفلاسمةانئم.الفلاشةمعاشخدممتاذاومفلولةتاصرة

الاندلالهمنانوعءذااسنخدامشولننز!نينفر!نوم،فبهاالضعف

الارتضاعشالفوىارجلايششكا،الكلامعل!اءالىالمحبالجدلى

الآدمية.بلبن

الحقعنبكن!فال!ىالمشفبمالعسطاسأىالعفلبة،الموازينمااذن

مى:الموازبنه!هإنأاربباوثف!

وا؟صصوا"!سطا؟يرائلاللأبأل!طلهالعكادلميزان:أولا

.-مىا000-هىبو،بهىا:هكداللأولالرمزوجمكن-ا

47االنصإطلاحعلاإلفادر،الشىاطلاععلىالهىبفدرإن:وضاله

دونكالالهموإلهى..

3.!هص3جلهامهةالتيات(1)
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برليستاب.00لبتوء،بمىا:بقواناللئاقالرصوبمكن

ب!لهالفرلش...بأفللبىواللهالفرأفل:

بانياءلنم...مطبونوانم،بعذبونلاافيون:أبضا

--مىابعض...صمىبوا،هىب:هواقلاالاكورمز

بعض...الكنابعبهأنزلومويى،اللامعلبهموعى:

.الكابعايه

المحل:ال!ثرطىالمبأسي!و،النلازممبؤان:لانبأ

لهليسبفد...لمأنهوسعلوم،لفدإلهانل!لملوكان:وشاله

واحد.إلهلهبلإلهان

المنمصل:اثرطىصالتيومؤ،ابعاندميؤان:لالثأ

ببن.ضلالفىأومدىلعلىوإياكم!)نا:وثاله

.ضالونفأنتم...(ضلالقدناأتا)ومعلوم

الكربم،القر3ن.نالخ!حةالموازبنه!هاشخرجانهالةزالىوبفول

إلىوبضيف،المنطقعلماءةررهاأ!اللنروطموانقةو)نها،فهنعل!هاوانه

ن!نهاي!مر"ماكانوأيأ.و!وإ/هـابممحفعنأحذوهاالتدما+أنذلك

أوإنكارها،جحدهاعدمالىالناسوبدعوفدرها،حقالمنطةبةا،دلةبفدر

منلأنيذلكأكتالفلاسفةبشرو!اقومايهةمفملةيجدوهامإذا

من.،نهأدبنهفىبل،عفلهفىالاعنقادالعلماهلببمءبأنجدثربنكرها

بانكارإلانانمةلهنفرملاديخهمأنعاوىدبنأملبدعىأنالعبث

المنطفبة.الأدلة
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منبح!ركبرانه،ونفعهاالمنطقدراعةبضرورةالضالىبلم،)ذن

كاناذ؟المسلمينفلاسفةبهضنعلكا،الدراسةه!هامتخدامسو

لكهم،الدبنيةالأمور!مفىالنطقيةا،دلةشرو!بنز!واأنلهؤلاءيبفى

وهذا.،)1،اكاهلغابةتساهاوابل،الثروطبنلكالوفاءأس!!همءا)

ادبن،روحاعنبهمدتابنهافااي!خطاءمنكيرفىوقومحهمقالببءو

العالم(بقدمشلهمهى:مسانلثلاثفىاحزالىابمكةأجلهامنوالى

الكليةأوانينالةيعموانما،الجزئبةايهشياءبعلملاسبحانهاللهاننحمو

.ا،جمامد!ن،للأرواحيكنإنماابعثأنوادعاؤه!

لتحريممبررأالبرهايةا،دلةاضخدامقالفلاسفةظايكفىفهل

منأنثرىبلأالمدهبه!اي!بلاالةزالى)نأالمنطقاعنخدام

المسانل،عيهمالنشتإذاالحقموازبن3!بسنخدأنالم!لمينواجب

يبدءا!أندانمأ!ب،الحالم!هوفىمثل.نفو3قالئمكركنتتأو

الذىالمنهجءووهدا.الحقموازبنبأحدحلهابمكنحتىالثكا،بنحدبد

مناثةقبل،الآخرونأثارهاالنىالكوكمناننةفىبالفعلالضالىات

الرنمعلى،نهموذلك.العصومالإماممفلدوع،المفلدبنمنصنف

المنكلين،عنداإلباسللرأى!بربحهميس،شأنهمنوالحطللعقلنحفبرممن

المزيفةالموازبنبعضاسنخسواقد-!لةلالماععلىالاعمادوز!م

مهمالغزالىموففإلىيشعؤ.النفلبدفىطهـبهمصحةانباتق

.)2(رالنفصبل

ب!قارنبسبةوااسخةا)ا،نكارإحدىالع!لنمجبدأنعلىبدلومما

كنابهفىالةاطعالإبمانأوالجازمالنصدثقءراتلضابحددأنه،الغزالى

بسا.وط101صاللى)2(.الصلالشانمند1()
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طربقعنأوالإيمانالنصدبقفبجعلاالكلامعلمعنادوامالجاماروفالمه

ادىاقللنمداذنهىالأوطفالمكانة.الابمان"راتأعىالمنطةيةالبراهبن

ومقدماته،أصولهرر4وافروطها!وقالبرهان!قطرعنا،زاليهبنهى

كؤ...للشكاحمالءالقيلاحنى،كلمةكلمة،درجةدرجة

ممن،اثنبنأو)واحد،عصركلفى،ذكيتفئوربما.الةموىالغابةهو

تدرجالمزلبةطهوبحد.!تالعصريخلووقد.ارتبةاتلكإلىينهى

ممنوساعونةل،خطابيةوادلة،كلابةومبةأدلةا،!رممامناتباا

ال!وام،عندالنصدبقنورثإننبمثمعوحماع،نبهالاعةادبحن

،.ا)رأىأوالفولقبولصتجةجسبماهىالمراتبه!هوأدق.ا!ققبنلا

والطبع.الهوىبناب،نه

الصل:حدود-"

قالجازمالابماننحة-قفىالبراهبنأقوىالمنطقابرهاناكانلقلكن

ولاثخ!اما..عندمابففحدود!مفلبكونأنلابنقذكف!ن،الدبنأمور

فى-نفصيلاالحقمعرفةعنيعجزأنالإنسافىالعقلطبيحةشلأنؤك

علبه!بوعدنذ.الموتبعدماأو،ا،ضرىبالحباةشصلالىا،مورالبط

العقل.بعببوهل.2خرمصدرمنالمعرفةيتفبلوأن،الصحتبلزمأن

بأنهقبلسلهالغزالىاعزافمع،المقلدموقفالوطغايةبفففىأن

امزف)قد؟وباطنهاظاهرهاالحفانقبدركوأنهوالبعيد،الفرببلدبهيتوى

علىتخفىأمورأمناكأناالأسنىالقصد!المسىفىبهابهاخزالىاالإمام

ندأمورفهناك:نوعنفهاعلىعليهمايفنىوأن.عامةبضةالعقل

معظم!إلىبالشبةبالأساروعجبة،مغلقةنبنىولكها،العقولبعضندكطا
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بلغتمه!اإناقعقللأىإدراكهايتسنىلاأ"ورأخرىوهناك.لملر

العفل،حدؤجاوزجحيعال!ىالمطلقالعظيمذاثاوهى،نفاذهوفوة-دته

نلفاءمنالاعزافالىنافبضطرالشل،"بكههالإحماطةنتصورلمحنى

يعيبه،ماالاعراتمداقوليى.فهأسىءرتةأوطورأهناكأنففط

نفسه.قدروبعلم،طاقتهبهرف،عجزهحالفىحنى،لأنه

بكنفالذىالنبوةطورهو،.جر"الحفلبعزفالدىالطوروه!ا

)دراكهايمكنلاأمورعن،أبضأالصونيةاث!ل!دةول!وى،العفلل!وى

العقلبأنمغرفونباجمعهمالعقلاءةانإ.الصوفىبالنونأوالعقلبمفباس

،الطاعاتونفعفررالمعاء!عهيرشدالىولا،الموتبعدماإلىبهدىلا

أتروابل؟الثراخبهوؤتكا،اإلحديدابفصيلببلعلىولاصما

بهايدرك،العقلوراءقوةومى،البوةبنورالايدركلاذلكأنبجلغ

01العقيةبالأسبابالنعرتطربقعنلا،أءور

كلإنإ:بفول!وذكمنيأفررأبأعرببنالدبنمحبى!رى

كلقالبادةقكون،نعبدنعلبلانهـوجانهمنانارعلهلابظهرممل

ربماعللاذاال!لف!ن.المحللالعملفىنهاأظهرسالفيرممل

العحلذلثالىبفب!هلابعلللمواذا،العلةنالثرحكمة4الالعبدأنات

.،)11المحضةالعبادةالأ

بالعبز،أنفسهمعلىبفرون،العمقوالراسخبناي!ولباءأنإلىمذا

إقصوربعزفون،نهم،النبوىانورالاقنباسمنسلكي!ففسهموبرنصون

بدعىعافلحكبمأوعارفشفاول!ا"،ادوةهدهسوىنوةكل

537!ص3البلدالبهةالننرحات)1(
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حقاللهيعرفلااذ،شىءمبهلابنطوىحنى.،تعالىبالتهالمصفةكال

بزداد!نلمحد،الله4معزفىالاسمراتبتفاوتصأ.تعالىاللهسوىالعرفة

العارفبن،أفدامبمااهاأنمنأعلىنهى..الفدءرحظبرةأماابعدأأوقربأ

الرذخالجابذكيلحلاإلأاكظربنأبصار)ابهايمتدأنمنوأرغ

جمبعب!ونوه!دا.أ)1(طرفهوالحيرةالدمثةش!ضإلاأوكيرصنبر

بالب4المكان4اةاستحااعترا!مخ،اكر!الرشمعرفةجالسواءالاس

الأمورمذهقوردتالنىبالآباتث!عنونأنهمفا،ثطكلعقلا.اللهالى

الايمانومذا.الكبص،أوانفصبلعنالبحثفىرنجةدين،اجماقاابمانأ

ةبه.الأماسهوالفدبىدامط،للشلوموافقممكن

المسين،من-مورالعواممعرفةنموق،لحازبن%لعلماءمركانتوإذا

علىنجفىماانبلأشىكلعنم4كثفتدا!طاءأنذللثمعنىفليس

يقولكا-الإدراكعنالعجزيكونوهنا.4ميبهخفمماأحثرهزلاء

بأنهوإةراره،هلحدؤالعفلمهز"وهو،الإدراكمن!وعأ-الصديقب!رأ.و

ج-عنالغطاءولاكاشفاالمطالببجعيعبالإحاطةستقلالبمى8

.)12،للعضلات

العزلةعلمواظبأطويلةسنواتقضأنبعد-فيعترفالفزالىويهو

الإبماقو؟افبول،نارةالبرهاقوبالعلم،نارةباللوقوشعبنأ،اإلخلوة

بل،العقلببضاعةالعقلاءلابدكهاالقالحقانقبعضهناكأن-ترارة

أخ!وهاالذثنوالأطباءالأنياءبخفبدنجماالعقل!احبيفنعأن!ي

.الأنيباءعن

مرهاعلىلابطلعالىوا،ح!نهالاالنىالعباداتفىإذنواجبفالتفلبد

.املاممممنالعوامالجام1()

.الصلالصالمنظ)2(
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بتبطأنأرادمنجدأونجاهلنحامقولفد):بافبوةاقدى)ذاالاأحد

يرعنلا،الانفاقعلذكرتانهاظنأو،حكمةفىاالعقلبقبطر

،.يخماإد

للتصلىقيضرود!إنه!العقلفا)دةعا:أ!ساءلأنلاوإذن

،!طبو!ف.وةبالتالاكهادرايمكقلاممابالعجزول!نرار،بالنبوة

انبءونلهميفولهبماأجانأثؤمنواأن،،نفسهمالعةلبزممونمنأو،العقل

ال!ىبالعجزاتالمؤدالصادقالنبىبقولهمابن!رواثم،الطما4و!ارسو

الثرعأبهوردماج!بعفىالحقيئاهدجرب

النصيمنالغزالم!فمؤ-3

:والمث!اهدأالبصبره،ور-ا

عبلأ4بدركوأئه،عندهايقفالنىحدردهبعلمالعةلأنلنانببن

البرهانأنالضالىرىة!وهلا.منهأحمىللمعرفة!در!ؤولفرر

،الإدراكمزفأنبداهةالمعروففن.فرورتهبل؟امكانهيةررالعةلى

بمرولم!من،بالاح!اسندأوهى،الإنسانبةالممرفةفىمنفاونة،درجاتهأو

نلاثبهاوالراد،الذتيصنبةالىالإنانثرنقثم"وشم"س

المنطفبةكالمبادئ،المحسياتاعامنأدقأمررأالمرءنيهايدركالىالمرنجة

وأن،واحد2ن!دؤ(قموجؤأبكونأنبمكنلاالنئأنأثالمن

اواجاتانجدركالعفلأق،بزابهرحلة4وبمد.الجؤمن+برالكل

مناكأنالعفلبفررأنشئقالتاقضمنفلإس،إذن.والمشجلات
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البصبرة،طورايمالغزالىالإمامعليهبطلقالذىالطوروهو،فهأحمىطورأ

فىالعفلأنكا،العفلعنمسنفلالطوروهذا.الغبأمورندركوبه

فىكاملاطورالبمةوين!فئ.وافيزالحسعنمستفلالضالىنظر

المنصوته،لدىذكمنأدقتوىفىبوجدوند،إلهأرحىال!ىالي

.والذوقالمثاهدةأربابلدىأى

كانتوإ.مما.العقلىالاسندلال!رنجةمناحمىإذنالمشامدةفرنجة

وهى،واحدةدفعةالأواياءأوالعارفبننفوسقنمع!+مرتهي!فهاك!!

فيهبننةلنفكبرقيجةلبستأفهاذكومعنى.اليفينبة!أدلاء!حوبة

يبنققال!ىالحدسمننرعهىبل؟التانجإلىت14المفدمنألانسان

للمثكمجالهاكلايكونبجت،ناثاانكشافأنجاوبنكشف،النفس

اللىىالضرورىايصىالعممننوعالمارفلدىبنحفقوعندثلى.الربأو

منالمنق!!كتابهفىالترالىعبهيطلقماهووه!ا.!درهنيبنبمكنلا

العلى.النوىالإبماناسمأالضلال

الصدبفبن.كلزبةهى،الصقاكنعفأواثاهدةأو،الذلقومرتة

الضالىفروفد.العمفىالراسخبنمرنةفهىالعفلىالاسندلالرنبة4أما

اوضوحمنااكورومذا.شئكلفيظهرسه،النفسبغ!رنورأضهاإالمثاهدة

نفسهامارفاايهإلابفطنوقد،جلانهلثدةقيفدإنهبكتوالجلاء

الاستدلالإلىالمناهدةأوال!وقنسبةف!ن،ا،مركانماوإظ.لأفراقضبانه

امقلىااروحا)داتوىاالفدسىالروحنسبة،الغزالىرأىق،مىالعفلى

ن"الاسندلالبابمكنالنىالملكةالعفلىبالروحوثربد.الفكرىواروح

يخنصال!ى!والفد!النبوىا)روحأما.2خرحكممحةعلىحكم!ة
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الآ-فى.الفبوأحكاملوانحتمجلىوفيه،الأولباءوبعضاي!نباءبه

أوالحدبةفةالمهحودفيرأنللعفللابجوزأنهالغزالىوبرى

أبهابعدولاأ:الأنرارمنكماةكتابهفىيقول!بدهومخن.ال!وفبةالمثاهدة

مالافيه3خربظهرطورالعفلوراءبكونأنالعقلعالمقالمعنكف

نكثف،والإحساسزالتنوراءطورأالعفلعونببعدلاكا،العفلفىيظهـر

الكمالأفمىتجعلفلا،4:.زواالإصاسعهابقمروعجانبإلبةفبه

له،وبغزالثربنذوقشمنالناسفاكأنذكوديل.،نفسكعلىوففأ

اللوقملكةلدبهنعظم"ناسبحضأنكا،نلىوتهعنبحجزمنعخم

ق،للنفسالقاتلةأوالمطربةأوادزنةاإيهغاقالمويقىيخننبط،الجالى

ي!!يئم،الألحانحماعفى!اجهايثاركالموبقحاسةحرممنأنحين

تفهيمهعلىالذوقأربابمنكلهمالعفلاءاكأحولو)،الىجد!ا!من

01علبهبفدروااال!وقسنى

صاجهالبهيحنكمأساسابهـونأنبجبالمنداولالمألوفالمثالوهلىا

أنهطعلىدايلايىروالمثاهدةالذوقعنعجزهبأنبعزفحى،العقل

بجنهد،أنعليهبجبوبجحد،بنكرأنمنفبدلا.غبرهالىبالشةسنجلان

برفى،لكى،جهدهيطلأنعلبهاى،العارفبنمرنبةالىبرقأنبحاولوأن

منأفلفلا،إلبهالو!ولعنعجزف!ن.الطورهداأهلمنفيكون

3شزالدبناللهثرغانحالىفالوفد.بوجؤهالإبمانأهلمنبكونأن

العلمأفوقوال!يق،الإيمانةوتوالعلم،درجاتالعمأونواوالذبننكم

عنمحضففبولالابمانأما.واسندلالقياسوالعلمعدانال!وقلأن

.)1(والعرفانالرجدانبأملالنلنيحسناتفلبدطربق

بالفلنة-شألرا،لهالأنوارشكاةةفصت،)نالزاليدر5ا،نوارشكاة.(1)
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فب!ح،الصونجةالمثاهدةمرنبةحموبيانقبميدأالغزالىب!مبوقد

نفومهم،فىالحق؟وريخهابثرق!رجةالىالأولباءبعضيرخالدوقبأن

الأنبباءمنأنكا،ا،نبياءمددعنيش!!شهمالواحدبكادبحبث

محبهفىالترالىنجدن!نا،ذ،ثومع.الملالكةمددعنيت!!يكمادمن

البصيرةطورقيحكمهحىالعقلإلىي!ودإبها،الشكي!فيلاالى،ا،خرى

نأكا،حدودهوتللنصأنإيعزفماسرعانلأنهوك،الولايةأو

.هحدؤللعفل

بثبت.ال!ىالنصعلمفدمبنفىال!ىالنمىالحلىأنالمنهجن!إعدوش

:المصوفحدود-!

بعصزوحقانقأمورعنلصاحبهانكنفالمموفبةانماهدةكاتف!ذا

حكمأبكون،المةلإلىالرجوعدائمأينبغىن!نه،)لراكهاعنالفل

مثاهدةارلىيلثىأنعقلا!كلوزفلا.رفضياأوا،مورطهقبرلفىفاصلا

أوأنها،!هاثنحدأنهثنرعمأنمحفلالهبجوزلاأولىبابومن.الالهبةال!ات

المةلى،الاسندلالمنمرنجةأممىكانت!)ن،المشاهدةف!ن،1ا.فبهلمحل

منىوللىك.حجابكلمعهبزولنائاكثفأتكنأنيمكنلاف!نها

منبومهمالنفى،فولهناويلبرالحتىأنهثزعمالجصؤمةأحدجدنا

بأنهيعزفأنهعلىبهونأناماونأويله.اربواالعبدببنالانحاد)مكان

انصطادالأللإأنالنند،سنعترنعاني!نفلفةومى،الح!-الإشراته

ايهودها.بفنلاللىالحلاجنمالبمستكوأنأنربمى،تلهلىالننزبديل!هسص

الأناء.عل

كابالةالكللدا.اسيةاهلا.ش!فبر.الحلاجللبصربملندمرا)1(

ر)طشعطاطلشالالساتالنكؤء+سغنصمىأجماناشحدتافىالأن!إرشكاة

.لنزالبتإءدقراتبأصم
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صثنله؟لااللفظلأناببدالنأوبلطاولكن،الحقبداتإلالهوجودلا

النأويلبكونأنداما.الحقبسمبب!!برنهوالحقسد!ضىءكلو،ن

وفكره4كلوينحمرعنهنغببحيثذانهعنينفلال!دقعا!بأن

ه!اإنالنزالىوتةول.سواهلثىءنفطتحلابحيث،يحدهاطقفى

بعضانموفة(شطعاتلفهماليهالالنجاءبمكنهوالدىرحدهالىلالنأوبل

الحفبقة،سببللاعلى،لهبجوزءسواهشىكليخنسيهنىءبشغرفهمنلأن

لكؤ.واحدشنأثصنفرقهال!ىءواك!أصبمأنهأى،هوهو)نهيفولأن

:اببهبرحاللىىالناعرقولمنقرب

بدناحناروحاننحنأناأهوىصمنأموىمنأنا

اضغرا!معنالتبيرقيذهبواأالمسلحينمتصوفةأنالضالىلناويؤكد

بعاقلمظونفبرذكإف!ن،الانحادأوبالحلولالفولحدالىالحقفى

الاسنغراق!مبمكن!)ذن،)1(.اتالمكانةنجصائمىالمصبزبنءنفضلا

،الحلولطائفةنهينخيليكاداا!ةربمننوعأنهصلىاقىذاتق

ظاهرأبنجلىفالته.1ظأ)2(ذإثوكل،الوصولوطانفةالالمحادوطانفة

هوال!ىنالعفل،وعندند.ظيورهلدةباطأبظللكنه،أفعاله-!ةمن

العقليدعوماهناكبكنلمالفهمم!االدوق!مواذا.الحواسلايدركه

كلبنسبأنابصوفبشطغوحدهالعةلىالأطسهذاوعلى.انكمارهإلى

تانجهاإلىلؤىلاوالنى،بسخرهاالىاي!سباب!الى،اللهإلىئىء

ا،زلبة.الإلهبةالفدرةبسببالا

عنأى،ذانهعنبغب)نها:يفولأنللشصوفبجوزالمعقوبه!ا

خر.2جمتقطيهشبرمنطرطا.يافهالانحادلكزنابهدأدادتاطلاجيدوأن(1)

.الضلالصالمتأكالي()2
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.،أسرهمنأمركلفىب!زفهالدىالحقسوىعندئذرىفلا،نفسه

:فالجثابطاىثزيدأنيةولبح!لأن،الترالىةنولبننىكاوعيه

وبكن،هوأناف!ذافنظرتجلدمامنالجةتنسلخكانفىمنانسلختا

لنيرمنعفيهيبقفلاو!اومواماقسهشراتمنينسلخمنأنمعناها

اللهالاجلالالفبقبحللمن!فيانعالىاللهمسلهيكونولا،الله

رفرق.نحقعأهوأ؟،لا،هوفبصبركأنه،بهمسنغرفأ!ارحتىجماله

سبمنف!ن.فدمزلةوه!ههواااو5نولناوينن،هوكأنهتولنابين

نجنظرإلىالآخرعنأحدهمالهبنيزربمالمالمعفولاتفىراسخةقدمله

هو،أنهنجظن،الحقحليةمنفيهنلألأبماتزبنوقد،ذانهكال

ذاتفىذكرأواجثافصارىفلطفال!ومو،)2(الحقأنالبفول

.،+(اللامطيه،عيى

:الحلوللكر!مدم-ء

لكى،العقلثفررهماصلفااش!دقدالضالىأنالواضحومن

العفلاغفالأنالىصرا-،بمنبروهو.الحلولأوالانحادفكرةبرفض

ذانبزلايمكنببنابسويةإلىاى،الخطأقالوفوعإلىالمؤبفودوأحكمامه

الإلهيةالذاتوهما،باننحدأنعنفضلا،الأخرىفىاحدامانحلأن

بينبسوىماعندالطفلةبهةقعمااظطأ!ه!ارضيه.الإنانوق!

دونه،بةررالعقلأنمع،ا،ر2ةقبأ)وانماوانعكاسهاالماؤالصورة

.طجونننزانن!ركا+الط!إجمن-اطلاجمدسحؤالهومولنلر!ة()1

ابحامنعوؤألهاطلاجمنمحابهقطيبرنوبى.الحلاجنادمرطمرا)2(

.الإءمق

.ا،صاشد)3(
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ذاصها،فىلهالونلاالىا،؟ة،يننجوهرئافارنأهناكأن،جهدكببر

رأىمى،الدىءوالبداقأوالض!وال!.نجهاننعكسالقورةالم!وبين

إلىالمر2ةفعلاانمقلفدالإنسانطاأنظن،اهـآةافى4!وزتنعكمىانانأ

يخها.وخل

؟والربالعبدينبنصورفكبف،عبدبنيننبنصورلاالحلولانثم

علىجم،أوجسم،جومرعلىجوهرانطباقهوالحة:فىالحلولمعنىأيىر

الإلهةال!اتينالصلةإلىنشنهعفلايمنحبلوهدا!-وهرفىءرةلىأو

مابشغلهاكلمنوابحررالصفاءمنالنفسهلىهبلغتمعها،العارفونعمى

الحق.عن

فبهف5خالفها!إرادةالالهايجؤولاحادثةالنفسكاتو)ذا

إلىبالشبةذلكب!محانسلمنانحنوإذا؟"وهىتكونأنعةل!بتصور

كلهامالمابصبحوعندنذ،النةوسلجمعبهنسلملافكبفواحدةنفس

اللبنفىافرمرانطباعنجهابنطغوأنالنعىقاللهبحلأنا!الفن!.آلهة

،)1(.ايهجهامصفاتمنذكف!ن

كلامأنكط،الحلولبؤكدوناي!خرىالدباناتأنباعبعضإنضا

نعلم،لكنا.واحبذابهموجدمأوفاتفىيومهالمملينسالمنصوفةبعض

نفىفىحلسبحانهاللهأنزممواالرافضةبعضأن،7خرجاتش

ب!حرا!مفأمر،منهاللهرفىجانهفىذكزممواوقدطاب.أبىبنعلى

جديدأدليلانحوممهـلكهمنواوانخ!،كفرمعنبرجعوافلم،بالنار

فال،علمعبهالله!لى،الرسولإنفالواإذ؟جمهمفىألوهنهعلى

الالكين.صراج)1(
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نسادعلىالغزالىبدكرهدليلابالىالحمئوه!ا.ربهاالابالناربطبلا

الحمالةمنضرببأنها،الباطيةفضاثح)كنابهقوصفهااداسولفكرة

العفلى.بالنظربطلانهوبعرف

:الا!ادلكر!هدم-د

نط،عقلاتبولهابمكنلااد،الحلولبفكرةبنصلفبماهدا

بطلانأ،أظهرفهـوالأنحادأما.والومالتجلطريقعننجهاالوقوعأمكن

نفه،معبتناقضكلاأ،الربهو!ارالعبدان:القاللتوللأن

ه!هبأمثالضهقاللسانبجرىأنعنشحانهالرببنزهأنينبغىبل

.()!ا!الات

طرقاحدىإلى،العقلبةالاسنحالةهذهببانفى،الشالىوبلجأ

ا!لدلبة،الفسمةطربقةبهاونعنى،الإسلاممف!رىلدىالمنداولةالبرمنة

نها،حالةكلاسنحالةعلىؤدبرهن،للانحاذالمحكنةالحالاتنببنالى

بفبله.ولا،الشلبهيسلملاأءر،جحلتهق،الأتحادأنب!ثباتفننض

ثلانة:احمالاثأحدأمامأنفسنانجد،ذاتينبينالانحادحالةفىأنهذك

ؤلبتىاحداماتفنىأنواما،موحؤةنهماذاتكلنظلأنف!ما

سا.تفنياأنوإما،الأخرى

نظلبل،ا،خرىهىال!ا.ئنإحدىتصحلاا،ولالاحمالففى

انحاد.عنفاالحديثبمكنلاوعندظ،بنفساقانمةفهصاواحدةكل

ولكما،اإحدةذاتفى.وجدصفاتوالفدرةوالعلمالارادةأنذلكومنال

.والقدرةاللم!فبرالأرادةأنبهالسلممن)ذأببهافمامتحدةلبست

.الأشاشد()1
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بمكنفلا،الأخرىوبفاءاتبناللىاحدىبفناءالةائلالثاقالاحمالأما

مرجودينالانحادبنحفقكبفإذ،منالاتحادأوعمننيهأبضعأالحديث

الننافض.علىدليل،كبره!اإن3ومعدوم

حاجةفىالمزلليس،معأالدانبنبفناءالقانل،افاكالاحمالأما

.الانحادعن،لاالانعدامعنفانتحدثأننجاايهل!إذ،فادهبيانالى

باطل،إذنالاتحادفأصلأ:انتيجةمدهالىالغزالىينضوهك!ا

والنجوزالترسعبطربقإلالاب!ونهرةمو:ويقالالانحاديطلق+يث

:يةولالذىفالصاعرا.والثعراءالصوفبةبعادةالانق

ا،"رفتمظكل،فتثابهاالخهروراتت،اكجاجرق

نهرولا،تد!وكأمماتدخولا،خمرفكانما

بالآخر،منحدأببدوأحدما،ن،اي!مرينطبنينبوىبكماد

ابسطاى،زيدأبىإلىنسبما!حإذاومك!ا.!بقأبهنحدأنهلا

مننششطألاالواجبفن)1(،شأقأعظمماأسبحاق:قالأنهمن

نأوللهنابنحنمبلألعجانهاللهوذاتذانهينيالاتحاديفرلأنهذلك

اللهعظمةعن!هاليعبر،ا!باراتبه!هنلفظإنه:فنقول:كلامه

فليس.،ناعبدقإلأأناالأإله:تعالىبفولهإرابنطقشلسا،جلاله

نأالناسالىطالبأ،ادبارةهدهبمنلمنصوتبتلفظأنالمعفولش

)2(.يجدوه

اب!اسقماشلو:وبفولون،اب!لاىنسرفشوطدضهاطائيبش)1(

صاتا.ايىملب!مزساشا

عاكأفىوابتهالسرىلانعلف!وزرقد،يللهرنهالحلاجتلايذب!نىكان)2(

ب!صوكان.اطلأنياثرملالنناق!ربدفما9053.هـو03اصنةئماينالهلاج

.الناشالجر،الأفيلابنالكا"النلر.اربريةالآخرمر
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أعظمماسبحاق8وس،الابقةالبسطاىعبارةتأويلالمسكنرن

!عالاشاهدكالا،الصوفيالمثاهدةحالةفىأنهوهو،آضرنحوعلى،ثاق

عظمرأىكا،سبحاقفقالنفسهتدسعنفأخر،نفسه!لالافى

الاكراتمع،ثانهبعظمففال،الناسمنالآخرينإلىبانشةضات

نعالىاللهقدسوببن،شأنهوعظ!ةنفسهتدسببن3الحابالفارق

حالةقالا،كالهذكبعد،العبارةبهذهثشعكلموو.شأنهعظيم

.جلىبأو!جد

علىنبموالاعندالالصحوحالةأنأيضابقررالنزالىأنغبر

اللهينإ.مانلةالموسةالألفاظهذهمثلعنلانه!ظأنالعارف

ربماوالجدبالوحدحالةأنالضالىرىبل،للانحادالمو!أو،والعبد

المأوبابن،م!بنالمزتجاوزف!ذا،ا،مركانوأبأما.أيضأذكتحن!للا

نصدقحنىالرجالناصبالىننظرنلا.قطحأمحالفذلك)الانحادوترر

،)012بالرجالالحقلابالحقالرجالتعرفأنينبنىبلأبا!ال

!بمحالةقالمنصوفةيقولهببعفمايحنيأني!حدةلبس،واذن

بزانأنهذك.ؤفأويفواونمانبولفىحكاالعفلسيظلإذأوسكرم

قولال!من!رأنلاجكوز،وهك!ا.!مرهاكانأباك!رنةالحق

مه.العغلبفصرط"رلابةطورفىبظهرفدضا.باسنحابهالعفلبحكم

وطا.ةدأسب!وتفلانابأناولبكادنفأنالجانزمنأنهذكمثال

اللهأنإاليلىيكماشفأنيجوزلالبهه.العقلببضاعةبدركلايثىء

بعجزأنهلا،باشحالنهالعفليففىأمرذلكف!ن(نف!هفلسبخلق

.الأشاشد()1
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يجلهم!بحانهاللهإن:العارفيقولأنذللثمنوأبعد.الراكهعن

تديما،يجحلهواللهحادثأنهمعناهلأناإلهاسبعبمهأنهأى،نفسهثل

والأرضالسواتخالقيجعلهوالله،والأرضالسواتخالقليمىوأنه

كدهبزولم،العقلعرثزعنانخلعفقدالمحالمذاثمل!دقومن"

العقليالهلاطوينالحقلأحالهماببنبفرقلمومن،بعملاعابعمما

.6)11وجهلهفليزكنجاطبأنشأخىكو

بسبر!و،واكهدةال!وقأهلبفررهفماحكأالعفلالغزالىانخ!وإذا

إنكارأضهذلكبعدولا،الدبنىالعقلىالفاشادمبهالطببعىالأبحاهفى

نصيه.للعقلبحددبدأومو،البهف!فررهبدأإلىعؤةبل،للنصرف

إبهبذ!ماباستحالةالعقلقض14نأوبلوجبال!ىموألب!الزالى

وانرعالسعنأوبلث!عبهوال!ىلبىأوأثطحا!مفىالنصوفأهل

قاطععلىالسعبنيانينصورلا!لأنه؟العفلحقانقمع.بارضاذا

7!تومافىا،حادبث-إويرلضرورةثرىالضالىإنثمأ5للصعقولنحالف

آاشهاوالصحيح،صحكبرأكزهاالنثببهأحادبثاف!ن.وابجسيمالنثيه

.،)12للناويلنابلموبلأبفاطعلبس

فيب،جوازهأو"هـأىامشحالةبيانعا-أصنفسهجمالعقلاذاأما

النعصبأوالثغمنبالنحررالفزالىآالاماويطاب،طاانصد.!.عيه

ابفكيرطرلقعنالحقبطلبأنالمزبستطيعحنى،ابالم!منلمدب

لاخلاصاذن.رضدهقاثدأطلبألابكونكا،صلهالخبرمنإذأالمقلى

.الاسفلالقإلالل!ز

.الأ!اشد()1

.الاضنادقالاتصاد()2
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استخدام"ضرورةمنالغزالىبفررهفما؟بشككعربىابنأنكبر

،لفلاضةالمتكلمبنسكسلكقدأنهرىو،الحقطلبفىالعفل

به.لمحاجةمالاالىإلهاكرنهفى،لنظرالكلاممرنبةتعدوا)ممن

،قدمزلةوهىوكيرهحامدكأبىاللهالىبشىمنذلكفعلوند

أثبتهطضلافعلىمواضعفىنبهقدف!ئه.لهسزأذكجلكانوإن

،)1(ا،دبأصاءوبالج!لة

العقل،بفي!ةالنسابمالىبفطرعربىبنالدينمحبىف!نذلكومع

أنواعلما:يةولاذللنرعاحزاعك!لكثفعل)نماأنهأكدوإن

حيثتسئى،وزعهنولهذكحذهموفيماانماالانجاع

أنظر؟:!قالفماوتنظر،بكوقفحيثوتقف،بكمئى

قالف!اعن،اعقللكتالفيماونعقل،سم:كتالفماوتسم

....توعةوؤتالحبهمال!كرفىالواؤةالإلهبةالآباتف!ن.2منلك

،بسمعوناقومو3بات،بحفلونلفومباتو2،ثقكرونلفومات3تها

النى،يهولىو3يات،لدجمبنو؟إت،للعالمينباتو2لل!ؤمنبنو؟لات

ل!عدولا،فضلكانفصل،الأبصاري!ولىوآبات،ا،لباب،ولو2بات

خا!في!نوانظر،،وض!هاوغبرهاآبةمملززلبل.ذصمماغبرإلى

.،21(بهاافا!أنتكن،با

.938صاثالثالمبلدالمبههالترصات()1

.501صلرابمالمبدالمكبةالتوصات)2(
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النفلإد)بمانءنالغزالىموقف-4

القصوىوالغابة،للصرمةالمصدرهوالمنطفىالبرمانكانلقلكن

الناسحظمنليسالمصدره!اف!ن،العفلىالنفكبرعلىبعن!دالدىللأيمان

والمصدقبن؟المؤمنينجمهوربعنمدآخر!صدرأىعلى)ذن.رأباك!،جمبعأ

،بعت!دواأنفلهم.3خرنوعمنأدلةعلىبعتمدواأنإلامؤلاءأماملب!

فم،تليلعددلدىالبقبن!قند،التىالجدلبةالكلامبةالأدلةلرشاعوا،على

أوشكالدبهمتبرأندون،اناسمعظمبنضبهاالنىالخطاببةا،داةعلىأو

الناسوأكز.إبمانهفىالاصتفاديحسنممنالسماععلىاو،ا!لدلفىرفبة

الآباءعنلأخ!ونهال!ىدابماغم.الأخبرالصدره!امنإ"انهلسنفى

والروافضالنصارىأولاد؟رىولذا!النفليدلممانهوالصباعهدفىوالمعلمبن

فىواعقاداكأم.آبانهمعفاثدعلىإلايبلفونلاكلهموالمملبنوالمجوس

،)2(0عهارجوالماإربانطوالرجازمةوالحقالباطل

ك!!أنهمعلحوالوإذ(مفلدونأفهمبعلصواألامؤلاءالمفلدبنرضرط

انكسرتإذاالتىبا)بخاجةأشبها،خيرةوطه،3قلوإلهالثمكبطرق

جدبد.منونصنع،النارندبهاأما،شبهامجبرلا

ثسوطمعرفةعنعا-زلأنهلبجادالعفاثد،أوق!بهاد-لألاالمفلدوعلى

أنهوالحق.عناسنخدا!افضلا،لفه!هااسنعدادلدبهوليى.العقلبةالبراهبن

.938عىالئاكا!لدالمك!التوحات(1)

.الكلامعمصالوامالجام(2)
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!ىلما،نفدهاعلىأو،خطوازاوتتغالراهين!معلتادرأكانلو

مأموما.ظدألاشبوعأامامأبكونأنأولىولكان،تابعأكان!لا،عقلدأ

،)011وفضولهلتطفلهخهبهفالواص،ذكركمالجدلفىخاضن!ن"

،ذكجاتإلى،بففدكانولما،مفلدأنهيعلملاالمفلدكانولما

بخخدطهبهأنالطبيعىمنكان،الحقهو؟طهبالإبمانقم!هبهأن

مخالفخمأولموافقتهمتبعأ،الكفرأوبالإبمانالآخربنعلىللحكمأ-امأه!ا

ظد،سواءكليجهماوه!ا.ضالأوكافرمدهبهخالف.نفكل.للاه

2خر.طبأىعلى،أمالخبلىط!علأم،ايهشعرىطبعلىأكان

ثرىلا!نتكفبرإلىيارعنالدبنهؤلاءان:الةزالىالإماموبفول

بلبدغر"بأنهمخمالواحدبوصفبأنأولى،منقدهميصندولا،رأبهم

وصفهوانما.الصببانمرنبةعنالحفبقةقبتصبزلابجث6،النفلبدتجدهقد

فج!يع.لهافالفبنالمفلدبنمنفبرهعنءبنصبمتازلا،لأنهاإلبلادةبالغرة

العفل،بقررهالدىا)(ىلأنهلا،بالرأىيؤمنرنأنهمقب!ن!يهونلدينالمة

كانولو،فبهاعكادم!نمنإلى،شىءكلنجل،بئسب،نهبل

،نه،ذانهقحقاكانولو،الرأىيرفضونوم.ذاتهفىباطلاالرأىهذا

،بالرجالالحقبعرفونممناذنكم.فبهالاعنقاديحسنونلامنالىينسب

بالحق.الرجاللا

الكلامبة:المداب-ماللدوا

دراسهمأننرىمافكثبرأ.الكلاميةالمذابمفلدىعند!كدهماوم!ا

لديهمفننطفىء،رأبهميخالفمنلكلالفهم!ؤالنعصبمننوعإلىبهمتنتهى

منللفاتأوابفايدا!اكاةوتصبح،الاتج!ادبابوبغلق،النفكبرجدوة

ادفز!ة.بمل3كا()1
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المضزلةمنأكانسواء،العاىأننرىفنحن.والأخبرلهمالأولالملاذأنمنهم

أنكولو.م!هبهاصحابقررهاذاالابرأىبئمنلا،الأئاعرةهنأم

أنتف!ذا،بصد!الآمنجبداعرضأالمانلمنمألةالم!رلىعلىعرضت

الرأىوكذب،عهاانفضا،شرىالىتنببأنها،ذلكبعد،أخبرته

الشل،نظرقبدجمةنبدومسألةالمقلاللأثعرىذكرتلووبائمل.يخها

أغاأنبأنهأنتإذاولكن.قبطاقطوبلاترددلما،المنطقمعوفاقأتمرعلى

نأبعدنصدبقها،عنفيصننع،فهاقورهبظيرمافرعان،مفزلىلامام

قليل.بهامن!آمن

نوعأطهجمتالفةقبرونقد،المقلدبنهؤلاءف!ن،ذكمنوأكز

المفلد.دامما،!راعيهعلىابكفبربابيفغوهكدا.المربحالكفرمن

خالفنلق.الضائدقالباحئبن2راءبينبهيفاضلمفياسأأومعيارأبمنلكلا

أل!اباتلاقأبأنالأشعرىالمتلدمجكمنم،رأىفىالأشرىاباتلاق

علىوتفأالحقصارولم،للباقلاقالأشرى!نا،شرىبمخالقهبالكفر

لاححق،الفضلدرجاتقدرومكيالبأنوبأى..الثاقثونأحدها

،)1،1ومفذهمنبوعهمنارحوفىأفضيلاأنهله

نكفبرإلىبسارءونالدينالمفلدبنءؤلاءوصفقادزالىبؤدولا

؟الاسلامروحعنبعبدونبأنهم،أنمغفبرأنمةبقلا!نال!بن،اخ!إنهم

بقلدونه،الذىالإمامعص!ةبعنقدمون،نهم؟أقربالكفرالىهمبل

كلبأنيعرفونلاأنهمحينق،المصومالنبىإلىنظز3ايهوينظرون

وكأنهم.ا)زللأوللطأ-ءرضةلغبرمأم)مامألهم!واءأكانبخهد-

علجم.وقفأالحغبعمونأو،،نف!مالعصمةيدمنلاا!هدبنأنمجهلون

اتض.!مل(1)
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بعضهمنكفبرإلىالإملاميةرق41مفلدويسارعأنالرأىفىظطلانه

الماللبعضقالمعزلةمبالىالنفدن!بهأمكناذاأنهذك.بحضأ

.غبرمأوا،شاعرةمذبإلىبانبةأيضأممكنأمرف!كةالديبة

إلىالمختلفةابالم!أنجاعقاد،ايهفقضبقوليدوهو،المكليدلكن

الدبنفىإخواضهمفرموا-ادألىالإمامتميرحدعلى-اللسانظوبل

مخالفيم،عنألسنتهميكف!!أنبهمالأد!وكان.الضلالأوبالكفر

الصلاةعليهعمدورسالةبال!دانبةبمزفون،)بمانأهلصيادامواما

،لكرسى.العرش2ياتلنأوبلهمالأشاعرةبكفرونقدالحنبلىفأتباع.والسلام

بعدمولا.ومجسمنم!ئهينأنهمزاممبنالحنابلةيكفرونفدا،شاعرةوأنباع

نمامأبالعكىوالأمر.بهبكفرمالمفزلةملبفىماخذأبجدأنا،شعرى

هط!بعهوانالحقأنمع.با،شاعرةبنصلفماالمعزلةإلىبالنبة

ارحى.بهجاءما3ةقانجها!اخلمتوإن،!كلوحدةمسلمةالطوانف

الضالىبجعبلأبعضأبحضمنكفبرحدعندوفةواالمنكامبنولبت

إلىالمبادرةبأنالعلممع،المسلبنعوام.فكيرفىوإصرافأغاواالناسأشد

فبهافكفبرإن.،الجهلعلبمبغبمنطباععليغلب)إن!االنكفبر

عقلديهمالمتكل!ينكلاةف!ن،كانا،مر"اماوأ.فيلاظرعهإلسكوت،!ر

لاثرتعى،ومنبهمعرفتهمالكلامعميعرفلامنيكفرواأنلأنفصهمأباح!!

اواسعة،االلهرشيضبفواأنأرادوافكأنهم.العةاندعلىالبرمنةقأدنهم

يسبرةثزنةعلىوتفأ4افينججعلوا!،نفسمالابمانبحنكرواوأن

.)1(،المنكلمبنمن

.!رك)1(نبل

النلتقدراطت

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


89

أدلغمطريقعنعادةببهبلاالإيمانأنالمنكلمبنعنكابوقد

عطيةعبيدهنلوبقاللهبق!فهانوراادزالىبقولكاهر،بل،اجدلهم

الجدللكن،عديدةالهدىأوالمورهذاومنابات.عده،سمديةأو

،اناسلعامةنصلحلاالمتكل!بنأدلةان،بلالنحفبق!جهعلىاحداهابى

وهك!ا.الكربمالةر2نفىوؤتالنىالمقعةا،دلةنلكعنبعيدةوهى

قأفادت)ذالأغا،نفعاءفهاضررأأكراصلدلبةالكلاميةاي!دلةكانت

أمامالقنةبابنفنحن!فا،الناسشعددنلبلكدانكالفضاءعلى

منمىفابن.3الاباجد.زأدلةبتاغاوالواغ.السلبئجمهور

وبأنها،نفربعاولانثعياتنطبلا،بدبهةبأنهاتمازالى،الفر3نأدلة

إال!ىبالماءأشبمافهىأواحد2نفىابفيةالمعرفةو،مل،للعامةنصلح

.نتستنبهوماالمنكلمينأدلةأما،)1(القوىاإلر-لالرضغالصبىبهبننفع

أكزحققفضررها،بحلهاشنغالثم،إشكالؤدوجيه،!زالننفبر"

.ظاهر،الخلق1

اظلقنضررعلىندلان،لنجربةالمثاهدةأنممتهأحدقالفزالىؤكدو

وبدل.الكلاآ!اعةوفمنتالمنكلموننغاصذالنفنارففد.بها

سلكوامابأجمعهموأصحابه،سلمعليهاللهصلى،اللهرصلأنأبضاعليه

عنمنهملعجزلا،وتدقيقانهمنفسيما!همقالمنكلمبنسلكا!اجةقى

الفننامئارالجدلأنلحلمهمالمهـملكه!اانباععنعدلوا)2(بل،،زك

.،النئهـويثى2!نبع

النناءأجملا،دثاعرةمنالكلامعلماءعلىيثنىألىاكانمنالرفموعلى

.الكلام!!الوام)ب!ام(1)

.الكلامعمعنلوامالجام2()
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الثربعةينالجعقبالحقثفومنيهنهمالاعنقاد،،قاالافتصادمحابهق

عواركهمنال!نةأهلفاوبوبصفؤن،الحقعنالماللبنوبستيلون،والعقل

افعواؤالدتنخدموابأنه!للنكلمبنبعزفأنهمنايرفمعلىنفول-الثهة

لبقرربهود،ف!نها،خرىالدباناتأصحابمنفيهالطافبنضدعقالدهمن

ماعداذالفررأمنبكثيرأنفهمالمسلينعلىعادالجدلفىطهبهمان

نأ،ذكبعد،المؤكدوش.3فلوقالفطيعةبدوروبدر،نفرقغعل

الجدلهطربقعنلا،الاسلامقثخلتندوفبرهاالؤشيةا،مشجمرأ

جماعاتكدوهماطربقمنبل؟والإشكالاتوالثكوكاإلنقسبموالنث!مب

نأإلىه!ا.للآخرينالخبرومحبةوالإ-صانوالرفقالطبالمئلمنالمسلمبن

إنه:بفولشحجةأمثالمنلهاحصرلاحججأتفضملواحدرجلتدوة

العالمحدوثعليرهننم،حادثإالعاأنهواللهجود)ناتالىالطريق

وأأعراضعبهتطرأوالذىأبنبلاال!ىالجزأو،الفؤالجومر/عؤ

الحوادثمننجلولامالأن،الآخرهوحادثأفيكون،حادثةحالات

و!،الحادئةوالأمراضالجواهر.نمكؤدأالعالمكانولما،حاد:فهو

الابمانزررالىاللههداهشماحاجةثم.اللهوهو.محثله،اذنحادث

صفانهو)ن،بقدرةوناثربعلمعالمنعالىاللهان:المنكاصرنلهبقولأنإلى

9غبرههىولاهوهىلاوأنها،ال!ات!نزاندةالكريمالفر2نبهاجاءا!

هـه!ناقررعنساالحدسوصاثقالنظربميدالضالىالإمامكانوفد

،نظرم!هةتبر.رقومنادم،المنكامينمنيأنوهى،انفسيةالحفيقة

الىتؤث!أموركلها،وافحامهمواذلالهماظصوم!برعلىير!م

طبيعيةنتجةونلك.العنادإلىونحفزهاظعتةرلأناثربدرن01عكس

فىالنزالىوبفوك.أحدأتفغناصايالنىقالإتاعالضيةالمنامجه!هلمثل
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!راقبةالمدامةبكناواذا!:6واكندفةالإسلامبينالنفرتةفبصلاكتاله

ذكوح.فيه،الآفة،لكثرةحرامالكلامعلمفىالخوضبأن!رحناالجانب

شكبتطرقأناحداها:انحربمحكممناةبنحانسمنىأنالواجبفمن

،الكلامأهلطربقةعلىإلامنهالخلاصبسنطبعلابحبثالثمخصتبالى

نىالثانجةالحالةأما.الثكمرضمنيئفيهالذىالوحمبدالدواءهىنكوناذ

،الكلامصنعةتحصلايىبدالدبنفىالقدمراسخالحقلشخصكامل4احا

اذا،زندثقأأومبند!ألبفحمأو،النبهاتفىوحمربضأبهابداوىلكى

أوثخوبهأنجمندعأراداذا،وابمانهعفيدنهليرسأو،شهرظهرنبغ

إبمانه.فىيشهـككه

أدلةمنيسنفادأنيمكنالنىالإبمانف!ن،الحالنبنهانبنعدافبماأما

اللهبصكلواأنلا!نكلبنبجوزصا.جدأضعبف4النفلبدتوأنوالمافكلمبن

فصلاولا،خارحهولاالعالمداخلولا،عرضأولاولابموهرأجسمأليسبأنه

الجهاتكلبل؟الجهاتمنج!4فىأومكانفىءوولا،منفصلاولا

الفومبأساوبلهلامعرنةمنحمعه)وا!ولمذاثللكن.عنهخاليةكلها

)1(المحالعبنهوه!ا:ولفالالإنكار،إلىولبادرشهلنفرومصطلحاحم

ابالم!ضلدىحقفىأى،الناسبعضحقمعقولا!ققولاوانكانأ

ينلاشارهابهامصدقمسلمةاأءورعلىبعنمدأنهثرونالذينالكلاية

.،العلماءأكابر

المسلمبنشالعوامإبمانرسوخراسخألشالمفلابنهؤلاءإبمانأنكبر

اد؟نأدلةعلىناء،بعقاثدهوصدقوا؟الديرقفىوالجدالالمراءبكواالدبن

،فانصرفراعلمهمفىالراسخينالعلحاءطبفةنظرنظرم،وفىفى،لبديهةاراضحة

.الكلامطمعنالوام)!ام(1)
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بالعبادةرموخأ!زدادالعواملممانانإلىه!ا.والعلالبادةالراضين

.والمشامدةبالعفليدكالمعايئةأخ!وهاالتىاي!مور،فنصبحالباطنونطهيراإل!كار

دايمانهاتتركأن!بالطائفةه!هفشل.اللهبنورالصدرانث!إحهووهذا

ونفربعافهم،بأدلهميث!غلوماأنالكلامعلساءيحاولأند!ن،الراعخ

بفطزكا.الإيمانالىانفادتفدداتما

النمىيححدإلىبالخلقورففهنسامحهفىالغزالىحمامدابوبذبوفد

انرماناهذاقوالزكالرومئمارىأممزابان"النفرقةفبصلإمحابفى

الدعؤنجلغاالدينهؤلاء3وبعنى"تعالىاللهناءإنالرحمةلم!م

رأصرا!حفبقاعلىالدمؤهبلغنهممنأما.معلورونصم.ثرهةبلقهمأو

تسامحأاكرألىالةكانلوأننت!ظركناوقد.آضرشأنم3فثأ)نكارماعلى

ارفاءعنبعجزمميعترفدامما.عموبدكفره4ال!ينالمسلحبنفلاسفةمع

المامحبظيعكانوربما.نجهاحممبدأوكفرمالنىالمسانلفىبالبراهبن

ببنالنوفبقحاول!إال!بنا!هدبنبعضالىنظزلهإ)3نظرأنهلو،معهم

.أخطأوا)1(أوأخفغواو)بمهم،الإغربق،لزاثالإملايةالعفبدة

الباظنبة:مملاو-ب

ونفده،صناينهمنبكثبراكرالىخصهمالذبنالمقلدبنمن2خرنوعوهناك

حدأنفبدمفىذمبواالمملمبنشج!اعةف!ن.الباطنبةمفلدىبهونربد

رجواقؤ،المعصومالإمامدعاةلهمبفررهبماالأكىالإبمانمعهارنضوا

كانافيوافيالىالماأشالانصلعأثتحىةا+ملقكونأنكنىطؤك(1)

أبايخة.الظر!اتبمضطربقصالإصلالممدمالىولنان

كنهشاقىقالانر-كانربماالنزالانة4ا!دالبتط.قلنانبينوتد

الصنااخ!إنردينياسيةشهاوجهمنيىمزنالا،يخاوابنابىالنااشال

باطبة."طة
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ببررونف!نهم،النقلإدطا-ومع.3بارثم7علإ"امالإدرجعلىمدا)بمانهم

طابهم،فىاخلنراقدالناسمادام6:فبقواوناعفليا،قيثمسلكهم

القال!ديدةالطوانفاحدىجافيدق.ب!ونأنبمكنلاالحقاآومادا

الإمامب!رهماعلىإبمانهقالمزبحؤدأنا،ولىذن،)بهاانفسوا

عنه،اللهرفى،طادأبىبنعلا7ن!لمنشحدرالدىالمعصوم

بعصةفالإفرار.وطمطبهاللهص!،عمدبعدا!قالإطموهو

،لثرلعة.العتدةساللفىابحتشنعنىالإمام

أساسةلبسالإمامبعصةالإبمانع!بىال!ىا،ساسلكن

،،المشفبمالق!طاساكتابهفى،نابةررلأنه؟الضالىنظرقعفلى

للوالدبننقيدأ،الر!رلقبل،الأمامقالعصةبمنفدمنأن

ال!ى،العفلانثم.وابوسوالنصارىافيعنيت!بزلا،والرماء

نأالىثفطنواأنعلبمبوجب،نقلبدمنبرثرفىالاعماد؟علبهبظنون

طاقةعن!فرجبكادوكببرة!غبرةكلفىالمعموآإماعململىالرجوع

كلفىالمموآالإمامالىالمزسافرولو،بهرةفاولرف،الإنان

عاحه.ولفل،ءضاؤهلطالم!ضكلة

بنوري!زشدونالدبن،الحكحاءالىيطلبواأناباطبةلمفلدىكبف

الحكاءهؤلاء)ن!المعصومالإمامبفلدواأن،معاالنرعؤلورالعفل

د-!نامامالمأنإذ،النليدهذاقمناكهمالىحاجةفىليصوا

فبسبقلدواأنلهمجازو)ذا.والةالكتابوهو،ججهمشه

)دراكه.محنعفولمعجزتنما،نفسهالىسالةصاحببفلدواأنإلالم

الفر2نبزولونول!3،النفليديوجوناباطنبةأناكزالىلهيعجبومما

الخاصةنظرم!حهةبلنزمواأنللناسوبربدون،غربباتأوبلانفطالوتتق
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،ا،ج!ماموبعثاليامةانكمارإلىذلكادىولو،الشاندتفسبرفى

تالواأنهمالضيبةنأوبلاكمومن.اوللمبفدمالمرلوالى،واناروالجنة

.وهلهاليبعةالأممةنمامإلىبمح!دالطوافموسبعأباليتالطوافإن

المابق،دليلالفجرأنوفها؟!كورهابعدالصابنةعنمأخؤةفكرة

والعناء،اباطندلبلوالمضب،للأساسوالعصر،المالىدبلوالظهر

فىنظزولن.الاطنبعمللج!الفصالنكاليفأما.الإمامدلبل

عرظإلىاكءرضهاانالنأويلاتوهى،هذامنأكز3نأوبلايان

.،)1(اباطبةإفضانحكنابهقواسعأ

بعدونهواحدلثخصابفبضرورةاباطةأتباعثرى،الجحلةلق

وم)المعرنةفىفهمأ!عفيقلدؤلهالذىالإمامكانوربما،معصوسأ

السليم،الضلذووباغمانفسهمبصفرنأنهمح،كبةالرأىئطلون

حججالىثكنون،كلهذكأئاءؤلى.حهالحميرعداممنوأن

جؤضرورةعلىيبرهنوالكى-سفسطائبةأنهامع-يفيبةيظونها

ادعاءعنالخلغ!رفاللهأنبزممونأنهمفلكفمن.المعصومالأمام

نجا!الاينصللااللىالمعصومالإمامسنفهإلىنجشهاالعصة،ولم

الدبىعلىمزلاءبن!إطاأنالشلل!ىببعبدلبسلكن.ا!لواص

هولأءمنالضالىوبسخر5.أموالهم،شباحةالعواماس!باعإلىلينو!لوا8

المصومبالإمامالظنأحشالوإتا:فيقول،م!ةسخربةالمفلدبن

وادعاء،الظنوبهمبهنحسنبهف.ولكندعانهنكذبأنعينالوب

الضالعصرقالأدعياءبعضف!نأعمركلفىمثاهدالعة

اولرفبكشابكابفب!ضا!،ونالراالايخةب!كزكالافيالصهبشىنانر(1)

بافه.الانحاددرجةالض
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سكمانهمنالح!تىفصدقه،لنفطالعصمة،وزمالحقبناصرنفطقي

جوانببقطعهملكى،بأم!إلهمإليهمرعوانم،بعصنهو2نواالفطر،ذلك

.دياربمانةئهاالنراعثراءقونبؤلاوم،الجنةمن

مىبل6المعصومالإماممفلدىعلىوففأالح!اتةفبست،و)ذن

2خرمدجمأأنبدلبل،الناسعامةمنالحمنىوببنببنهمثمزكنى

زعبل(الرسولمقاموفياطالصةبادعاءبكنفلمالبعرةجزاءرق

لهيقالرجلاونصب،فر7لأورت،دبنأضعاوحمدلنفسهالىبريية

وأنه،رلحمعيهالله!لى،مح!دبمنزلةأنهوزع،كحلابنعل

ف*عئرةزهاءبهآمنواال!بنالح!تىعددبكوقد".اظلقالىرسوله

قداللهإنقالمنما،لنفسهفوقهاوماالعصةادعىأنهمع،نض

11(.قبلمن،جدهؤلىنيهحل

:فبفول،المفلدينهؤلاءطهبنفضقأبضاالعفلالغزالىوبشخدم

إمحنجاوهو،كها،خ!بمكنفيهف،الإمامجدلابعصةسلنالو

بالوحىالحقعلىمطلعأنهسلملوهذا،،لثواذالآحادإلابلقاهلا

فهلالإمامبع!صةيؤمنأنغللصا!أمكنو)ذا!أوانعةكلق

يقرروةماكلقنقليدمو!رورةدعانهبعصمةكذلكثؤمنأنطاقنهق

الانجهادأباح،!ممطيهاللهصلى،النىأنمع،وشراخعفاندمن

أاذا،برأبهتجهدأن-اينإلىأرسلهوفد-لمعاذأذنعندمماحيانهق

لهأنعرضحالةعلىبنطبئنمئابجدلمهو

وأجبرا،والاستدلالالنظرو!ربمالعقل!يرعلالباطنبةأصرواذا

إماعمي!ونأنبهمأجدرعاننلربما،معصومواحدإمامعنالأخذ

ابخؤ.ادص،ثربنءطرمو،اطلاجنلابأحدانأينأنل)1(
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تلدواولو.الإبمانسصادرأفوى"نستهوانجاعالرسولنقلبدة)ن.الرسولهو

الىالعامةمرنبةوهى،ابفلبدمراتمنأحمىمرنجةالىلارنفواالرصل

لاعزافها،تأولأنن!ثأوا،الآخروالبومورسلهمحبهبالنه!دقت

للثك.!ورثبالخاطرمحةوتالأوبلطربقبأن

امما3دعاةلمبلىكرهماقبولعلىالمفلدونمؤلاءأ!رإذا،ول!ن

نسألهم:أنفبمكننما،المسلصبنعامةعقاندمعتناقعفائدمنالمعصرم

على،والثوابوالعقاباإلبعثللفيا!ةالدعاةنأويلنبولفىاعتمدواهل

عنوالسماعالنفلمجؤعلىأو،عقلىنظرعلأو،عفلبةضرورة

الليمة؟العفولذوىخالفوافكبفعفليةضرورةعنكانأف!نالامام

لجازيهواهماكلفىا!رورةبدعوىالأنسانيهذىأنساغولو5

".ادعوامانيضدقالضرورةدءوىظصرمهم

،عندمباطللأنهالعقلىالنظرعلاكسمواأغمثزممواأنلهمولي!

بالكلية.بامؤلوقوفبرضار!ضدمالعف!ليفضايالأننظرا

سطنوهر،النقليدمراتبأثغ!والمعصومالإمامعنالنفلأما

ل!مامالمص!ةاثاتقبلالدحاةعصةبننواأنعلجماذ؟الطعن

يخطىءلأنمرضةفهوتعم،ومنالناسكضغيتحلمبثروهو،ففه

الحق.الىيهدىأننبل،مرارأ

ثبتلملجاعةالمخلبدطربقءنا"خؤة،النأوبلاتولبست

نحبظلماتوالا،فامدةاعفاداتالا،إطمهمولاجمص!ةحص!غ

نقبدأ،الباطنيةعامةبهابصدقالقالاعتفاداتوهذه.اللهمعرته

حجابأو!ارت،قلوبهمق،ورختنة!همفىجمدتفد،.للاعاة

منالمننككبنبح!رونالدعاةانالعجبومن.الحقاسدركوينيينهم
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ويطلبون،2راءالباحنبنواخنلافالخطأاحمالبحجةالعفلىالنظراسنخدام

منهالضحكمجنونمن!درلوه!اونأملابصبرةفبرعليقللواأنال!م

!!يكذبكمننقلدولانفلدكلم:لهولفيل

الىللرسولالتليدمرنةمنفبفلونهم،اضلمادعوننجدعمالدينوهزلاء

مسلكيسلكونالدبنم،عانهؤالإمامأصابيريجهاالتىالآراءقبولمرنبة

ممنأخساللهاعافىمرتةنأية5:يفولالدىالضالىنظرفىوابخالافلرق

،نصديفأ؟الاطلقبولالىبالنارع،نفيدأالمعنفدالحقبزكبتجحل

حكمإصدارفىالحرجمنمحبرأيجدالغزالىالإمام،ف!نكلهذكورنم

صاتينن،ويفرقفيمالتولبفصلنراهبل،اباطبةمقلدىبهبكفرعام

الغربالىوالميلالجهلبسبالفاسمةالآراءلهلىهفبحموبفر،نقليدم

عليهاسنحوذاذاالإنانجهلمنالتعجببكزأنببغىفلا).انادر

ن!ونفرة،الربللنادر!ذككل،لانالخ!عليهواسنولى،الشبطان

،االنجربةبهشهدتمماعلالخلقلبعضمجتوه!ه،المسجضالمثاخ

هؤلاءينفنفنفاونة.الزالىابهاب!ئبرالنىاباطيةمقللىمرانبأما

ا!أمنمعصومالإطموأن،البيتلأهلحقالإمامةتعتفدأنطانفة

ومؤلاء.بكفرميحكمونولا،الملبندماءبسنيحونلالكغ،و"زلل

وبدعة،ضلالأمل)نهمعضيقال"بلمبكفريحكمولادماؤمن!تباحلا

الامامبأنقممفىوليس.الإلهياتفىم!هبهممنثيئايصخدونلادامواما

نضشهمابسبب،الكفربرماباظلافةوممربكرأبىمنأحقعليأ

ليساذ4الإماصةمسألةقالمسامبنإجماععلىالخروجمنالفوله!ا

-كالظاآالنظاربعضإنبلأبكاةرالمسألةهدهفىالإجمماععلالخارج

اصلا.حجةبهنقوملاأنهوإلى،الإجماعانكارإلىذهبوا-عدرضه
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بثبنوالمدامواما،نكةبرميوجبماالإطمبحص!ةقمقلشكذك

ثبنينالدبنفهؤلاء.النبيننخانمبأن!بعزفوندامواوما،الرسوللغبرالفوة

يعنفدنلأنهم،بحمات!همبحكبموإنما،بكفرمبحكملاالىمللغبرالعصمة

01ضرورتهولاالعفلظرعلبهيدللاوأسأأالمثماهدةنجالفأمرأ

ف!خهاوممرأبكرأبانكفرج!اعةالمقلدينهؤلاءلينمنوجدإذالكن

.الرسولأتوالوهى،ب!بمانهمورتأخبارأتكذب،نها،باليهفيرجديرة

فيقال،ظنعنالمسلمينبعضوكفروا،الرسولأقوالهؤلاءجهلاذاأما

كئبرفى،الضالىبهترمامعبشقلاو.كهروالا،أخطأواإنهمعنهم

بالشهادنبن.نكفيرالاطفبنمسالةفى،اطرجشدةمن،منكنبه

اذامالمعصوآ،الإمامضلدىبكةرالحكمفىبتزلا،ف!نهذلكوء

عالمأنادرأواحدأخالفأللمالمبأنليمنأنهاعلممع،المسدبنعامةكفروا

صالق،وأنهرسولهمملمعليهاللهصلىددأوبأن،شىءلشىكثله،مريدأ

إوهذهوالناروالجنةوالمامةوالنشرالحمئرو!فمنجاءبهماكلفى

كافرفهوكفرأارآذن.الدبن!ةعبهات!ورالىهىالاعخادات

،.محالةلا

إلهينائباتمنمعتقداتهمعنحكىمماثىءه!االىأضيفف!ذا

مدهمنواحدفكل!والقيامةوانارالجنةوجحؤ،اإلن!نرالح!ثر!انكار

،.فبرهممنأومهمصدر،للنكفيرمرجبالمحنفدات

نأوبلاوالعقابللنوابنأو!ماباطنبةمفلدىمنالغزالىبفللاكذلك

ا!بة،وايلاماللااتب!نكارؤك،المربحةالقرآنبةالآباتمعبنعارض

الخلق،عوامبهابقصدانماالفرآنقوؤتالقوالنارالجنةأو!افأنبدعوى

كفرانأويل!ا.اللهصفاتفىللثبهالموه!ةا،لفان!شأنهووشانها
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اثمفاءواا&مادةو-ؤفىقادالاشبأ!لالاعزافشالرفمعل،صربح

ذإ؟ابفاصبلانكمارفىبالأصلالاعنرافلهمتشفعولا.الآخرةالحباةفى

كل!اتولجصيعالثرعلصاحبتكديأالانكاره!ابكرنأنبعدولأ

صربحةبألفاظجاءتالأوصافهذهثل...ه3خرهاإلىأولهامنالةر2ن

صرحصرحاوأنهافطعاعلىنعلمول!لك...بسزابولافبهافيرىلا

،4تناإلىلالروا،الصحابةينفما،افصورواوالحوروانورالجنةب!ن!ر

.،ورسهيهذ؟أنكذ.ضهذلكواشفدوا

الحكم!ثوجبالإسلاأفىا،طسبةللهقاندوالمبطلالمفرطالنأوبلنهذا

بعاملؤلأنأهلالجسواوم.المزدبنمعاطةومعاطنهم،با)ر"أمحابهعلى

نبىإلى.-ةندلاالمؤولبنالمقلدينهزلاءاصنفادات،د،الكنابأملصاطة

ازنادتةواالملحدةطرائفجهةمنا!دثةالإعشهىبلااسزلكنابأو

الفدفبةابالم!بعغلىعلىهدهبدعمفىاعنمدواوندالأعصار.!هذهق

وهو...ا!لاسفةمذا!أركمنومذبهأ،فيناكورسكدبالفدبمة

.،()1الفلسفةخرالنحقيقعلومو،الصفااخوانكنابقامكى

يعرتمنمنهمف!ن.اباطنيةدعاةلأمريعجبأنللضالىيحق،وأخيرأ

معنفدكبرإبنتحلهولبهه،4طكلبف!اد،نفهوبين،.يئ،مؤمنأنهعنه

.!...4نةإلىجوممموصرت،الخلق4اسمااإلىلينوصل،له

جاءبماالإبمانإلىعادوا،ف!نالمقلدينهؤلاءأماممة!وحالنوبةبابلكن

ظاهرمعصرمإمام.بمليدمنابدلا،الرسولشةبنفلبدواكنفرا،الدبنبه

بسبفهبثقأنلأحدبكنولم،دماؤم،يكصتإبمانهمفمسننر،قبلأو

.النلالشاننر)1(
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وحدهفالته.صادنبنغبرأمنوبتهمفىبنمادةكانواانلبعمتلوبهمعن

...ظاهرأ-لممهومنةنلقالخطرافتحاموأما).المرا:رثبولىال!ىهو

فه،ضررلامشتركاةرعنوالتعاىالتغاضىأنحينق؟افحظرر

.محظرركببرفبهولب!

الاللاسمة:كدالعيد-ء

الم!رفةوعلى(العفليةا،دلةعلىبتمدونأنهمبظنال!بنالفلاسفةأما

والدين،النظربة3راثهمبينالنوفيقمحاولةؤو،معنتدانهمتقرةرفىايفبنبة

نانقرل-القبعنالناسوأبعد،العفلأئصارأخهمإلبمنجبلبن4وا

كذودايل.النفلبدفهجإلىالركونمن،الغزالىنظرفى،ونببرلاهؤلاء

2راءمبهمزجواوط،ايؤلاننلاسفةعننظبدأ،،الإسلامفلاتصةأخ!ه-ا

دنجهم.وروحن!فقلاباطلةمعنفدات.ن

منالفلاسفةأ!نافإلى،الضلالمناالمنق!كابهفىالغزالىأشاروتد

ومن،بالتطورثؤتونالعالمقدموثزعون،اللهوبموديبهروندهريبن

مادث!ا!تفبرأالإنسانةالنفسلىصوالبههم،اقالخا،و-وداعنرفوارو-ين

سقراطأمثالمنالهبينفلاسفةومن؟والحقابوالثرابالبعثوأنكروا

ا،نكفبرمبوحبممامذب!منجللمهؤلاءن!نذ!ثوع.وأرسطو،!لدطون

سينا.وابنالفارابىأمثال.نالمسلمبنفلاسفةمنعغمأخذمنوتكفير

نصرأبتكفيرفىالترالىالإمامإلحاحمنع!جبنانخقلاكنا(مفىااوفما

سلينالآخربنالمفلدينج!يعمعؤضاهلهتسامحهمع،سيناوابناؤارابى

بأننؤيننعدوبر.العبهذاحدةتخفبدأتلكن.سلمبنكيرأو

.6691الكاليطاشالأل!ال!ق)1(
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غلصة،رغبةعنإلفلمفةالدبنينالوفيقفىاتجهدايخاوابنالةارابى

دعاةشرلةعنببدان،وانابهالمؤنيننفوسفىالدبرننقوبضأجل"نلا؟

نضمنكادبل،صنابنهمنبكثبرأيضأالهزالىخمهمممن،سئلاالباطية(

.المفتولوالسهرورىطفبلابنأمثالمن2خرنفرأإيهما

الابسرفجبفربما،خطنهأوالهرضطاصدقمنبكنومهما

،الواغقبشطعلمأنهإذ،مةلمد!3باالفلاسفةهزلاءوصفقالةزالى

تقليدممنبتحررأن،لم!ابهمولرفطالفلاضةهؤلاعلىهبومهرغم

المسانل.بمضفى

رىف!ور،المسلمينفلاضةمنالةزالىموقفنفسبرفىالأمرماكانوأيا

،+وفلكوفدمة-ابشالبرهانبةالعاوممز33عنساصببلهمضاواانهم

إنكارلملىمعمانزلقواوهك!ا.الالهاتقأبضاالفدماءقاله.مماالظنفأحسن!!

لمله!ا.ا،جادحثروعد!االعابندمالفولوالى،!لوقانهاللهعلم

.،الفلاسفة)نهانتقكتابمفصلة!بدماأخرىعدبدةمساللقابتداعم

اليىنانقمنالالهيبنالفلاس!ةسلكاءلمينامنيلكنن،واذن

فلبةذكمحلى!له،ا!ضالنقليدطربقينغف!نماالاعمقاداتهدهمثل

لدىشاهدهو،كاالعلمبنزارةوالنظاهرالنكايى!بالبطالة!هوةالوى

فلسفة.أونفافةأىونجاه،عمركلقالناس

الطبيعينالفلاس!ةبفلد!نال!بنهؤلاءمرنبةالمفلدبنمؤلاءأمنوأس!

تن!منأمامالاباجةبابويفنحون،النراخبنكرونبنالممرينأو

لهميئححمن!ادفواف!ذا!.إفالنكاعبءصيم،وبثندالهواتميهم

بالطغمستحسنيذممالهموب-ش،والحجابالحجزعنهمويرغالباب

أخلواالذبنمالمفلدبنمؤلاءوأنال،.اإلما!2بالرنجةالنصدبقالىتسارع!!
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التىباظرافات3)يماوخلطوا،إونانافلاسفةبعضعنالطورفكرة

نبعونمنورموا،الحك!ةاإدعو،والمجوساإلفيثاكوريةالمانودةمناقشموما

(مراضعنالكلمبحرفونال!ثنم،بأنهمالتنزبلبؤولون،ولاال!ثعظاهر

الأوصافنالثوننطبق.نفوسمللاعنفادقابمالنأوبلهمفىثضابعؤكملالأنهم

المضب.وفىالمثرققبهمتأنر!عنالصفااخوانجماعةعلىكببرحدلملى

أنهوالفلاضةالفلسفةتجاهالغزالىموقفمننستنبطأنلناهللكن

دشورهعنبرجع،وأنهجملةالنظرىاضلىاالنفكبرعنالانمرافالىيدعو

بالحق،الرجالمعرفةبهوننى،المواطنمحبرمننلنا،فى،كابكررهالذى

يشطيع،لا،لفلاسفةالفل!فةعنقال!ماالنزالىانأبال!جالالحقمعرفةلا

الدى.الدشوره!اعنبرجعأن،ولاعفلىكيلسوفنفكبرهطيحةبنكرأن

لقه،يبتهدانالفلسفةعلىيمالىمن.وعىأنهفالواخ.ولنالنفسهحد!ه

نفسه،ارقتفى،بوعى،فلاطرن،كاأو،رصطونفبدأعقلهبعطلوألا

للأ!م.-نصرأالرهايخةالعلومانكارهقأنيعخدألاالفلفةعنثرسمن

الناسابدعوو)نما،ا!ولاالمنطقولاالبرهانبةالعلونمبنكرلاالدبن!دا

دون،خالفهجدعلالاشدلالوقالكون!مفىعقرلماضخدامإلى

الإبة.دا،موربنصلفماالفمماء2راءونها،النفلبدبةالطبمابالآراءالأخ!

شنا،وابنالفارابى،سنمثالالإسلامنلاضةعلىالغزالىبنكرهالدىءفالى

!حةشرأواطعل،اعمادأالدببةالمانلقالمساءنقلبدفىمسلكهممو

لهابتعرضاالقالعلوممنوفبرهاوالفلكوالهندسهـةالحابقهؤلاءعلوم

.""انفىأوباثاتالدبن

!انإبىاراللىانةالإشاع.كا-قجمدأمرنأالمألأمذ.عرفىاتد)1(

.22ال3سش،فزلابتايلة،الاقالجز،الوجمدى
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نقلبدمنيبرألمنفسهالفزالىأنالىن!ثبرأنابحثأمانة!ناوتفنض!

الرلبمىنقيدمنسماولا،مفلدونبأضموصفهمال!بنالإسلامفلاسفة

رواببعضف!ن،بدحفمذاهبمعنى،و)نأنهظ،ناقوالحق.سيناابن

مسألناوهحا،خاصةبصفةعالمجحامسألنينفىواض!اهـنجدوالم!هذه

القط4مذهقنطتولن.لىالفيضبنظربةالرنطنانالإشراتبةوالمعرمةالنفى

والعفلالنفسق!:ومو.لاكنابقةيهانظرناجهةبباأنسبقففد

.!والإسلامالإكربقلفلاسفة

آرائه،علىوبعتمد،النفسمألةفىسيناابنيفلدالغزالىنجدفثلا

وأنها،للجسمجوهرنحالفلىالنفأنلنافبينن.وأمثلتهنعو!علىوأحبانأ

كدكمصدرألها؟الدنبكونأنبمكنلاا)!الفوىأ!لاوفبعألجمبعتعد

الاستمراروبرهانالطي!منالبرهانككل،ما!واثاتفىبرامينهعنهأخد

بعولارحانينها،إثباتفىالعفلىبرهانهعنهأخذالطانر؟كاالرجلوبرهان

النزالىبأنيعزفأنالاالفيلسوفبنمنكللدىالراهينهلهيفرأمن

ميا.ابن6راءمنمحمبرأأفاد

.إالفلاسفةضهافتأمحابفىرفضهاالنزالىأننعمالمعننحنمسألةأما

النفرقةايخصلوأ،اي!نوار)مشظاةكتابىفىواصتبدو+لارماأنكبر

العقول3خرمنمفتبسةالنفىأنمنلابرىأنهذك.الفزالىمحبمنوعرم!ا

البشر.عقولعلىتفيضرالمعرفةأنواروأن،الملكوتعالمعبهابحنوىالنى

العلولةالأرواحمنا،رضبةالأرواحمفنب!بكونأن)فبالحرى:بقولفهو

ألفسبعونلهء!اخأدتهفقالا:انعهمااللهرضىعباسوابنعلىوصفهاالنى
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اللهيسبحل!انألفسبعونفمكلق،فمألفسبعونرجهكلفى،جه

"..بجميحها،11

وهو،ح!ىبمثالالملاثكةاوالطوبةالمفولمراتيثبهألىالضانثم

علالفؤفبنعكس،فزلكوةفىالفرضؤترىأنبشطبعالإنسانأن

ثملها،ضابلحانطعلىا،،ةقصورنهننعك!ثم،الحالطعلىمعلفة!،ة

الحاثط،علىلمانابعأالأرضعلىبفعالدىالضؤبكون،وهكداالأرضعلى

لماقنابهأالفمرعلىوما،للفرنابعأا،؟ةعلى،ومانابعأللرآةالحانطعلىوما

نكشفالىالمنموفةبتجاربا)(ىمذاعلىالضالىسثمهدو.افلى

بالأنوارملىءالعلوىأالعاأنلمنيبنو"ئ،ابدرجم!امثلعنللعارفبن

وهى،الحساعافىظلالا،نواروله!ه،الملا"كةجواهروهى،العفلبة

الأرواحبأنالنمرخحدإلىب!بنجدهبلأوابوانبةالإنسانجةالنفوس

أرواحأنكما،سنلنارال!راجاقتباسالملانكةأرواحمنمفتبسةافبوية

نورإلىتى،!شدرحةمفاماتلهاوأن،بعضعنبعفهابفبضىالملانكة

الأنواركل،رحدهالحةكأالنورومو.لهشربركلايطهالله،مو،الأنوار

)2،.منهمسنعارة

لنابثبتاما،3رانهمبعضقالإلملامفلاسفةنلدالغزالىف!نوهكدا،

أنأمكنوربما.علبهمدسوسكتاب،ا،نوارشكاةإكنابقط!؟أن

أوالقافىالجوبأن،إلبهالكنابهذانسةصتلو،لهالعلرفلنص

يكادلاالفبفنشبأ4نجظرومنبعأكان،عصرهوقي،عمرهفىالفلفى

.ا،نرارصكاة1()

.الأنوارصكاة)2(
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بعضلابثكوفد.تلبلأوكبيرحدإلىقثلهثمامننثانه.مناحدشجو

أنهثؤمنكان،طفيلابنأوسيناابنأوالفارابىئل،فبلوفأأنالاس

نأقنثكل!ا،أجنيةب!راءنطيحهاطريقعنلإميةالإسالئفانةنجدم

يأملهكانالن!النحوعلىاكقافةه!هخدمتدرثنالمف!هؤلاءاتجهاد

)1(.أ!ابه

الطمة:!ليد-د

ؤلعرضه،وعبزالعقلبحدوداعزفقداكزالىأناذنإؤكدامنببق

وأن،النعونورالعفل؟ور،بنبجمعوابأناصدبن1أيمىرأنه،للخطأ

ف!نول!ا.العلمفى"راسخونولااولرفونلايدرأ!ررأفيبيةهناكأنيعل!وا

النقليد-موقفقفواأنموارنبةاهد4إدراكبشطبعونلاناللهؤلاءواجب

وبحوله،عوانبهثومنال!ىالم!الثهووطا.رسوله!نةاللهكابمن

الىموالمسالثومذا.الخطرمز"ققاؤوعاأوالنكؤونالمؤشد!ن

قالجدلعنانصسةواإذ(الحقالمسلكومو.الرسولحباةفىالسلفارنحاه

"01!رمالتهالإبمانإلىالله"دامالذىالرسولانباعو3ثروا،العفاند

اسف،امذهبيقلدواأن،ال!ألىظرفى،المسلمينعامةوا!ر!ن

أوبدأالبهينشوافلا،ونوابماالجسبةعنوبئزهوهسبحانهاللهبفدسوااإن

لحإليهالجس!يةنجسبمنأنذك.جسمئانزولاأوأوأ!بعأحسنجهأ

.ب!جماعواظافالسلفأنمةبقرره!امووه!ا.!نمعابدالابكونلنتعالى

الأحادلةأونالآبات.العقولؤلرنضيهالسلي!ةالةطرننفبلهأساإل!فدبس

فلبى،ومعإذك.حرفينهاءلىنحملألا!بالن!بمأوالنخيطنومندالى

الصفا.نلايذ)خوانشأضافنادالىنجابيلطائوامدالنرصشرلدبخا(1)

http://www.al-maktabeh.com



115

!جركا،وفيربزجرأنلوجبسألولو،نأوبلهاعنبألأنللعامى

العامىبفهمأنفبكنى.معرقهشأغممنبمىشىءعنسألوااذاالصص؟ن

".ممكن،معضلةلبستالنى،بالجمباتوالإبمان01إجمالانهمأالقدبس

ا،لفاظمنالثرعمرادمحرفةف!نبالمجز،يعترفأنعليه!بك!إث

عامةاعزاففيولبس.طاننهقدرعلبستالننمبيهأوللنجبمالمود4

هم.حدولهمأيضاوالعلاءأن!صهمالعارفبنف!ن.ثضيرما!ابالعجزالمسلين

عنهم.بنطوىماإلىبالنبةفلبللهمبكفماأنبحلرنع

مولشفبما،ويخوضبطعهلالماينعرضلأنهبسألأنللجعهورولبس

منالكفرفىورطهوربما،جهلالزادهشلهجاهلاسألأنهولو.لأهلا

نفهيط.عنلمجزقدالبارفهذاعارفأف!نسألإذاأما.يثعرلاحيث

صمبعبزعندتبنةحرفةجملمنف!ن.ابوبةتجاربنابهتمهدأمرؤك

باينفوىبنشغلأنبالعامىوالألى.باالخيرالرجللهب!كرهاالنىالنفاصبل

عاقبة.وأسلمجدوىأكثرالطريقمذهف!ن،الفرآنون!إءةوالعبادة

اماالألفاظقنصرت،كلحكمهقمنأو،العامىعلىالضالىو!ظر

لمرادخاطىء!مالىبؤىالمرفملىاف!ن،يئاإلنفربالجمعوامابالرجمة

التأوبلعدمبنبغىكلىلك.التثبيهأوالتجسبمإلىبصاحبهبنزلئولقد،ال!نرع

شاكلنه،علىموشاولىعلىأبضاالحظرنلكوينطق.لهأهلاليسلمن

هؤلاءسىعالمكلعلىينطبقبل،ومتكلموفيه!مفرو!ىصندب

ال!فيالتصوفرجالالضالى3ويريد،المصلةبحارقللوضالموهوبين

بهلكعظبمخطرعلىاكالهذكمع،وم.الوصأهل31علجمبطلق

فالكف".ا!زولىوالرالمكنونبالدرواحديسعدأنالىتسعةالحشرةمن

01الفلوبونثوبشالدواعىنحربكمنخيفةاأملماتأوبلعن
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بشغلأن،ومليهنههبطغلالماالنفكبرعنبكفأنبالعامىوأجدر

بنماحأن!ن،ومخولغةش2خرفبعمبفدرلمف!ن.وال!ربالصلاةنفه

واضحةالعقاثدأنوالحق.الثركنحاطرعنيصفهولهونجلب،وإلافب!ردة

اظالئبوجؤنشهدالنىالفر2نوأدلة،والرببالجلدهذاإلىلانخاج

ننفدإنهابل،افىبملمينجدلالىحاجةقلبسترصولهوصدقو!حدانبنه

سانجم،اخلافعلىاناسلجمبع!الحةومى،الروحفىؤصىالفلبفى

.انانكلبهينتفعكاتاءفهى

علىيخقلاف!نه،ثىءعليهخق،إنأنهالعامةالمقلدمنفليعم،وأخيرأ

علبهانطوىماأنيعكدأناعليهفبي.وا،وياءالصدبفبنأوعلىالىصل

علبهالله!لى،اللهرسولعنفطوبالبسوأسرارماالظواهرمدهمعافىمن

مخين،الراءلعلااإ.لأولياا!كن،بةلص!اابركاأوعن،بفبنلصداوعن،وسلم

بنفسهيقيسأنلهيغىفلا.معرفتهوقصورلعجزهتانطوىإنماوأنه

وفضةذبمنالمعادننفاوتمنفاوتبن-لمفواتداناسأنذك،..فبره

والنجربة.الملاحظةبهانثهدوافعبةظاهرةالنفاوتوم!ا.حدبدورماص

الهاثج.البحرتجاهالقومبمراتالفهمقاناسمرافتثببهوبمكن

علىكانوان،ايهمواجالتطامالىانظريط!قلاالذىاالعاجزالجبان!اك

أطرافهفىاظوضيمكنهلاولكن)ذلكيطقمنالاسعن،،!احله

عنالرجلرغلايطيقمناونهم،،رجلهعلىالماءقانمأقكانوان

إلىال!مباحةبطقدحل5مرنجةذكمنوأعلى.،ابحةعلىاعمادأا،رض

نوجدوأتيرأ،.فيإلىالبحرخوضبطبقلالبهه،انطشتربحذ

الغوصيطبفونلاذلك،ولبههمبطمونالذبنالمهرةالماحبنمننليلةبهاعة

.!راهرهنفانهعلبحنوىال!ىسننرهإلىأى،ابحرعقفى
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فهناك،العارفبنحتىالعاتمنابنداء،العظبم!لنفاوتهذاورغم

الفدسفيةف!ن.العلمقراسخاعاولا،عارفبنجاوزهالاحدود

أبصارالبمانمندأنمنوأرء،العارفبنأقدامنطأهاأنشهـأعلى

.هبنظران

بهلة،بهيؤمن،أنحكطفى!ن،العامىعلبجبمامو!ذا

نفم!يلا.به!كطاواان

ال!أىفى،المثرعبنوري!نرشدالدىالعقلمايرجبهأبضأموطا

الضالى.للامامالحففى
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النالتالفصل

روسو)1(جاكوجانالغزالىبينالإمامالطفلتربية

نمهبد-ا

لملكن.رعانجهافرورةالطفولةأبةإلىالمربينمنأضارمحبرلقد

نسبيا،محهدمنأخرفىالاالزيمةلفنأساسأراضهاوالطفولةسلاحظةتصبح

يعنىكانال!ىالعامالنفمىعلمجاتإلىالطفلنفسعلمنشأعندطأى

عليةعاولةنجدأنناكبرااصر.البالىالعاتلالأنسانبدراسةا،غبق

بختلان،عثر2اثامنالقرنفى.روسوجاكجان!عندالصددهذافى

فوقحلقاذ(عبف!لأر!مو"افقدكانذك.ىالعاطفةسحةعا!ها

علبعنمدالدىالحدبتالرببةفنأمامالربضةالخطوطوؤم،عمره

الطفل.لمشةالموضوعيةالعل!يةالدراسة

ثبهأ،الأد!الوهلةق،جدناالإسلامىتراثناإلىرحعنامخنو)ذا

إمبل(اك!ور!فىكنابه،ر+واوضحهاالىا!انقمنكثبرينكثبرأ

بصورةننعكسالتىالروحنلاث،الطفلتربيةقالأسلامبةالروحوببن

الأخلانجة،والزيةالعقلىوالنعبمالطفولةعنالفزالىالإمام4فيفماواخة

بنحو3رالهق،روسوجاكجاناسبئإنه،غلوثون،الفولجمكنبجت

آراءهقاقتبسقداالاقبأنالز3حدالىن!بلموإن،ترونسبعةص

افيصا.قبالكولتالمملبئكلمهماتمحافزبخةملابحثأكطا)1(

.6791ضةابريلش،1
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نفعأوءاجةثمةولس،عل!الرمنةنعسرأمرذكن!ن.الأولمنالرببة

علبه.البرفةمحاولةق

نفمرأن،العلىبالمنهجالنزامأوأكز،للضلمطابفةأكزكانوربما

اهنمقد"روسو!بأنالطفواةعنالمفكربنظره!بن!هق.بناللةاء

خلقالإن!انأنومى،نبلمنالإسلامقررها!بقةبناكبدالاممامكل

،شىءكلأنفنال!ىاللهصغالفطرةعلىبولد،نه،نقويمأ-نق

وكاية.رحمة

فهاأطولالانانعندكانتاذاالطفولةمرحلةأنلنافروصوبزكد

لناذ1،ابئرىللجنىفائدخهاإلىجعثفللكالحبوانأزواعبقبةلدى

يجطلماخضوعأوأشدضعفاهوأعنرمنالحبةالكالناتجمغببنمننجد

يمن.،الانسانطفلمنوالحايةوا!بةاإلرنقالثقةالىحاجة،كر،به

الأمورأمشال!بةربا!قاطرتقاإن!:االغزالىآالإمافالفبل

خابةساذجةنفيسةالطاهرجوهرةوتلبه،لدبهعدأمانةوالصبى.وآكدما

بممالطكلالىوطنل،نقنىمالكلنابلوهو،وصورةنفىكلمن

.،)1(إبهبه

01الرعايةالىماسةحا-4فىالمافلأنلنايينأنعلىوووحربص

طريقسلوكالىوندعوه،بهمراهننىالقابيتهلهنجأبأنذكوبكون

الأمرإلىبهفبتص،ونعليطرربينهأوتساء،وشأنهبه!لأنمنبدلا،انلير

معأ.والجهلالشر

شخصيةفجاشحددا!االطفولةمرحلةأهميةلملبفطننجدهك!لك

53ص2-مارؤاللامبدالأناذننق؟الدذطوماحا.ظيلا(1)
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بعدمامرحلةقأى،كلهاجاتهفىالبابدةآنارمالهافنكون،الطفل

ف!ن،تراعىأنبنبغىالنىهىالأمورفأوانلا:الثبخوخةحنىالبلوغ

الىبهيمبلانأ/واهوانما،والمثرجمبعأللخيرتابلاخلقبجومرهالص!

.بهالجا.أحد

روسو،جاكجانابأننعزفأن،آخرحاتمنلانبغىأنهغير

لأمرثمجبفهو.أ!بلةنربوبةحفاءلقالى،العاطفبةحماسنهرفماهندى

مرحلةبأنهاوبفطعون،الطفولةحالةمنبشكونالذبنوالآباءااربينهؤلاء

هرلاءن!ىلفد.الكيرمعاملةالطفلبحاملحنى،برعةن!طعأنبجب

حالالطفرلةللبحت.اب!ثرىالجنىطثطفلاحيانهالإشانيدألواأ.

شزا،الطفولةولبست.وفتأنربفى،لإكالهاالجهؤكلبدلبجبنفص

تامنهطولمنأفادلماأوقوكببرأالإنانولدلواذاخبرهىبل

أندونذكيحولسوفإذأيغدصماكيفبعلمحق،شينأوقؤله

الماعدة.ه!هالىحاجةيكرنأشدطومو،مساعدنهقالآخرونبفكر

ؤوته،التكولنأنا،جلقامةوله،ولد،طفلاأنفرضنالوأنناالىمذا

وتمثالاجامدأ،لئا3ومخلوقأ،كاملامغفلاطفلاالرجلم!ابكونفسوت

بدرىولن.نجنأب!حولالاةرى!وف،النقربعهعلىلهلاحساسبة

منلهبدولا،فدمبهعلبففكبف،واحدةدفعةنشأالذى،الرجلطا

.،علجحابنوازلهبحنفظكيفبعامصنىطويلوقت

ال!هةمنالنكوبنا،عضاءكاملةنوجدأنيكفىلاأنهالمحلومومن

ولسنا.يستخممهايهفالمزبرفأنالضرود!منبلأالفشولحة

كسبعلىفدزكمفىنجتلفنالأفرادأنببانفىالإطابإلىحماجهفى
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،ادالاتنح!هق،العادالملاحظةبهت!دأمرفدلك.الجدبدةالمهارات

عفلبة.أمكانتحمبة

للطفولةفائلىة-2

وذك.ممدة،نهاضروربةوهى،ضروريةمرحلةاذلىفالطفولة

ن!.وعقلبأجسسيأبندربأنلهتغمخوفدريجىعلىالطفلنمولأن

الفبفة.حركاناأمامحرأالسيلبزكوأن،الطفولةمخترمأنبرنم

ثمةألشى01نعهبب!نينأالحركاتهدهقنرىأنالخطأومن

طبةإلعدوواللبللففزقمةثمةألب!أشدأالطفلكوفيلأنقبمة

مع،هذاشقريببثىءالضالىالاطمأوصىقيومن،!النهار

بدلهؤذنأنويننىا:فقالوالصلاللعبليناإلربهالاعتدال

المكتنبمنالبهبشبحبهيلالببلعبأنالكتابمنالانمراف

الىو)رماقه،اللعبمن!الم!مغف!ن.اللعبفىلاث"ببحث

حق،اليشطيهو!نغمى،ذكاءهوئطل،تلبهيمتداثمأالنعليم

،)1(0رأسأفهالخلاصقالحبلةبطلب

حبانهللبا4كانو)ذا.فان!وفنأولبت،ميدةالطةولةإن

هدهيحياأنقالحقوله،أيضأالخا!ةجانهللطفلف!ن،الخاصة

بل؟حرأبكونأنللطفلربدرعوجاكفين.سعيدأبحباهاوأن

منبنحررحنى،الهمجبةحالةمنفرببأأو!جبأ،بكونأنلهربد

خاضعأذليل!نشجحله،النفليديةالزبيةعلبهن!جممهااقالحباةتلك

فى،افعل:لهقبلإذاإلاشبثأيفعلفلا،كيرةصغبرةفىكللغبره

3.لاص2؟الحدرنفس)1(
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يتخلمىكيفولهوبدرك،منامبةكلقبجربالهصجىأنحبن

الم!إحل.افىللطفلبتاحأن،اي!ول"المفامفى،بالهصجبةبريدوهو،ا!نقمن

!غارمنكللنوصابقأتدربأالالبساللعباذ؟لمبأنا،ولى

نأ،الإنسانبنىمند،الطفولةمرحلةننطبومكذا.والأنانالحيوان

ساعةنجهاندقالقاللصةقبوظانفهالفبامعلىفادرأالطفليكون

أماآاقيلادبضعانللعربىولش.اوظائفاهدهبظهورمؤذلةالطببعة

أخرىبوظانفضهاالاسنعاضةعلبقهرهأنأو،اللعبلوظبفةالطفلممارصة

الماضىفىالمريننبعضمليهدرجهوماوطا.اطكةبعدمعليهبقضىبان

ظك،القهرمنلحالةولادلهمن!الطفلا!ضاعإلىميلاأكزاذكانوا

:فبفول،رعو5بفضحهاالقالحالة

!كربكها.أعضالهبسطالىحاجةفىبالولادةالعهدحدثالطفلإن)

رأسه!حنى،الحبهةؤوندوغابولونولكنهم،ببماونهاأهلهإنصأ

الداخية،للأعضاءالدافعةالقوةنجدوهك!ا.بالعصابيثبنونهاف!نهمنفسها

الجم.بتطبهاالىالحركاتسيلقعقبةالنحو،الىيملجمفى

أمضاءعلنفرفهاال!اناإلقهرالسكونؤىأنالمحكنمنولشى

".والن!والمنويةمنالطفلرمنعالدمويةالدورةعرقلةالىالاالطفل

سواء،الأطفالنريةفىالفهرأسالبضد"رحوابحنيكدلك

الفابلاتمنعددأانبفال5:فبفولعفلبةأمجسبةنرفيأكانت

ببنههاعندمابالولادةالهدحدبثىا،طفالرؤوسيشكلنأسيزممن

خالقافكأن.ذكقبولقحرحأوا،مهاتالآباءولايجديندبدأ.عركأ

،اظارجمنالفابلاتلنكلهاأنفيجب،رؤيسنانصويريحسنلم
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فاالداخلمنبابثكيلو،ربد،االداخلمنالفلاسفةبئكلهاوان

بواقعهمنرنبطولا،لاتهممبمعلومماتالأطفالأذهانشحنأسلوب

واجهمنأنالمربىبملنكدماؤك،خاجانهمتثنأو،!حواعهم

نإالنزالىقالقبلومن.الطفلإليهبكناجماهو4للباماثصلحأن

الارتضاعمنالآخرهوبشئزالكببرأن!،لصفبربصلحلاالكبيرآطعا

.ىالابلبن

منكللدىالعقلبةالع!ياتببننقارنأنالرأىفىالخطلفناذن

ومنى.للناقمفباطمنهماايهولصبماإن،والطفل4الباالإنسان

التىاليقةالم!رسيةالطرقعقمإلىفطنالمقارنةهدهجفأإربااقتع

استيعابالصغارعلىالنلايلىبقهرؤك،العاتل4البامعاملةالطفلنعامل

فهصها،محاولةقأنف!هممبسهحونولا،اذاكزكمبانشحنمواد

نمومتعطبلالىبرىمماال!لىمسنواهمعنالمعلوماتهذهلارنفاع،نظ

طريقانباععنحدثهعدالضالىإيهأشارماهووه!ا.واظلقالعقلى

غبربالتفاصيلالحلمفىالمبندفيكلالإشالوعدمالنعليمقاندرج

عنابعامولصرف،ال!هنويحبر،العقلبدهث!ذكف!ن01ا!دبة

الىالبسيطمنبالاننقالبروعىنجده،)1(كللكوالاطلاعالأ!راك

بعض.إلىطرثقوبحمعها،طبيحئاتزلببأمرنبةالعلومل!ناابثب

عبثعنالزالىوبفصح.ا)2(والتدريجالزنبذلكراعىمنوالموفتى

عامةفكرةلنغهالمؤبكونأنوبفضل،بالحلومالذاكرةشحنمحاولة

ك!،مسألةإنذالمسألةفليست،با،مشنغلأنوله،الطومعن

بهف.مسألةبل

05،15صالمحدر-نن!2()05عىاالمصدر-ننى(1)
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الإفادةعلىإلمربىبعملأنهىالغابةه!هنحفيقالىال!بلوأفضل

لراسيةبموادمحقلهصومنبدلا،الطفللدىالداخيةالبواعثمن

اعاسعلتقوآالى،انرية.ببواكهولابجانهلات!صلأنهايشعر

إفلنلحظ.الطيعةبيةرر"ر!و5ببهاالىنلكهىالداخلبةالبواعث

أنتربدالطببعةان.....نلكتخطهاانالهـبيلولتبمالطيعة

النظامبه!االأخلالأردناواو.رجالايكؤل!!أنقبل،أطفالاا،طفاليكون

كيرالوقتفىالتدخلشضررأهوأكثرماهناكوليس.فجةثمارألأنتجنا

.")1،العملنىءأنمنبدلا،مامملانعيألاالأفضل!من.الجاب

بالمعلوماتاتلاب!عفرلبنحنالإس!!فىأنالمرينبعضبظنوند

وطا.بنرنعونلمامضادةنكونطكث!؟اكنججةأنغبر.للوتكشأ

تثوهماأرسومحبرأ!نطقلنحوالنفيدبةالدراسةن!ن.النجارببهتهدما

بالكساحالنحببرمذاصحإنونصببهم،انلا%فىلدىالجدةالاسنعدادات

والعفلى.اللنوى

ال!بنهرلاءأن،طوبلةشواتوخلال،نجربةعنوتدلاحظت

عدبدةشواتطبلةبهأنفسهم!ثغلوا،بكرع!دنذأر!وشطقدر-را

عث،عنهصادتةفكرةنكو!إلىبتهوالم،أصأ!مبابهمطفوفىق

السفسطةل!أقربم3عدبدأوجدتبل(العفلإ،البرامبناشخدامبحشون

بجهالاأشاءبمصتالنظامربعف،مبحاولصاكثبرأ.السدبدالحكمإلىمنهم

جا-اذبانس!ل،رطمعلهاقهسلاقهرصلي!:شدادبناقهبدقال(1)

تنىفلا؟أسثأ.ظراحق،بانسلزفاطال،طجمدرمرمقهفربههاطين

ابنهـ)ن:لنال.أصصدتفدأنهظاحقافهرطباالجؤأطكند:نالواصلا

ادكعلرماحا.ظبش.هخابخهبفنىصأعبهأننكرتارنلنىند
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النقليديةالف!إلبطهمنالنحرراسنطاعمنىأنهحينق؟الأمرضيقةق

،نفكبرهآاسنقا،!سجبهاعلىنفسهولمرك،الحدبنةالعلومحركةؤشبع

منذعفولهمتنمحنان9نجدمحمبرأأننعدمولا.الذمنيةطاتانهوتفجرت

مخصبلها.قعفولمعصارةأفنواممننةكرأأ!حانمط!ةالفواعدبهذهالصغر

عنالحدبث،!ددتكرارهبمكنالأسطوطاليىالمنطقعننفولهو!ا

وواغرتبطلاوا)ش،والنبربةالملا-ظةعلىنعت!دلاالتىالعلومشمحبر

حلةا،ؤى،الكبارتلابدهالمعمثلفنأنجازولق.النلابذكدالحياة

يسلكهأنبنجىمالاكدا،ةا!زالنظربةالمعاومات،درامانهمشالأخبرة

عفلهبسنخدمبأنالصغبرالطفلنطالبكبفإذأا،يلىالصراحلقمعهم

أوالمنطقالعقلأحكام!معلىقادرألعديصبحلموهو،حده

نإ!:!ال.-يدأتببرأذكعن،رولهـوجاكجاناءبروقد

هومانمةولجى.بهاصراصةوالشعوروالنةكيرالنظرمنضروبأللطفل

نحن.بضصوبناالضر!به!هعنالاسنعاضةفىاركبةامنللهةلنحالفةأشد

سنقأتدامخصطولهيلغأنالطفلالىأطبأنجدأأفضلواق

الالبىالعفل)ن......الحكم!حبحبكونأنعلىالعاشن

الفوةنلكوهو،النعببره!اصىإن،الإنساننوىجميعمنمزبجأ

....عسمايكونمانحرأشد!كللى،ا،احل3-رفىتنصوالنىالىحبدة

لهوهذاوإن.الطفلبربيةإلىسبيلاالعقلينخدأنهبزعمبعضهمإن

لماكانواقالعفلمئبعرلونالأطفالكانولو.....بانهابةالبله

،.ببةالزإلىحاحمة
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!طفللنموقوىالملانمةالببنةبهثة-3

الطلبةالناجمة-ا

النرببة،قالأساسبةالفاعدةنحدبدعلى"روموجاكجان.حرص

مامملالىشخصأنمفعأنأؤنامتىأننالىننلخمىالنىنلكوهى

العملبكوناؤالحاجةنجلقالكيلةالظروففىنضعهأنالاجبفئ

ذإ؟الطفلاظمانارةمنةدلاأى،إشباصاإلىعيلةفبهوبالمرة

بيد2.ويقودهخطاهبسددالدىاي!كبرالداغهوالاهتماممداأن

قولأنلاثممقن!نه.كدناالطبةعلىجتهاطلاحظةولى

لءتطلعواوأن،الم!4إلىنلصبىاأذا)وا-بمنبلامب!هالأسناذ

نأواجبهمنبل(4الفربالجاماتقإكمأنرايفملكا،الكنب

له!يحددبأن،ا،اجععلىالاطلاعإلىأولاالحاجةلديهميخلق

لدجمشبوجدبماذكمسنبنأق،اهماعمدثرالنىالموفوعات

نلدمنجدوىأكزالطريقةهلهأنقربولا.لثناء!بتنافى

بأن،لاكصاموضوعاتعننتكمأنفيهاإلينايطلبكانالىاللروس

لمجزلابقالالكلامأنذإث.حفبفةبهالانئ!عرعواطفعننعبر

أمرعنشبنأالمزبفولأنفىوظيقهتخمربل،الخطابةأوالكلام

علىمعليماتأو،نفسههوبهابثعرعاطفةعلىكبرهيوقفوأن،يهط

نحصيالافىبالمف!شعر،!هدهوقتهنجهاوبذل،تلقاثبةبصفةحصلها

المعلينبعضينطلبهالذىوالأنفعالىالخطابىالكلامأما.اظاصلحسابه
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نلاميذممنالثفويةالإتاءدروسق

.فارأبكن

لمان،الجلوىنليلفهو

،بالكلامينثدبونال!بنهولاءأطوبالشالىاس!ن،قبلوبن

الممخا!حينعادةبهما-رتذكقمتبعبنإلفماحةانسجوتكلفون

الممةوتوالتكلفءومالم!التصنعمنكلهذكانورأى،للخطابةالمدحين

منبإأمنىوأتقباءأناا:!لمعليهاللهكلالرسولبقولسن!دأ

المفيقهوناشئاروناعقوأبعدكمإلىأبغضبهماأبضأ:فالكا،ايكلف

المنىه!امثلعن6روسواعبروقد.ه.)1(الكلامقالمننمدنون

لنوالحديث،علىالأطفالندربحبنالفصدهداةرابةاشدما5:بهوله

اللضبعنفوان،مقاعدمعلىجلوسوم،نثرهبمأننانعتقدوأن

ما.أحدب!قاعالاهمامدونتوةمنالإقاعفنبنضتماكل،،لعواطف

كلعلى!بلوكانكابعلشاوأنه،للمخعبعدناأنهبعفموةزعم

موضوعاتمالجةأوق،زنزاتهفىوحبدأالنفكبرقحبانهبنفقأنمناامرئ

نعل!ونأنكمتعنفدونانكم.بالابكؤرنأشخاعىى،ا!!اءفىتموج

صبغوبعض،الجسسبةالنلصاتبعضنعلىؤس!عندماالحياةأطفالكم

.،ألبنةثىءعللاندلالنىالكلام

،وتمدهنهمهموفوعاتصلىالطفلقوىتلربمنلابد،اذن

وللإحظ.محددةواضحةفابةإلىرىلااللىالآلىاندربلالمجؤ

ثقافةممقعلىدليلفبهوالبراعةالجدلعلىالفدرةأنكنبربنمننسعأننا

لدرامةبتصدىضدماالنجاحعلى،بفالفما،بساعدهذلكوأن،المؤ

نجاحعواملأحدالقدرةهذهنكونفقد.خدعةوتلك.جدبدةموفوعات

.51-52اصالمحدر-نفس)1(
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المعلوماتنحصبل!ىءلملقعقةا،حبانأكزقواممنها4الأفرادبعض

يلالميلمنالشبابتطهبرعفولفىبالغأعسرأن!دكصثرأما.الجددة

فدغرعلىالجدلطرثقعنرفةبالمهالنظاهروءاولة،اإلفرجالتعيب

أنهتبلذكفىبالغأصماصبهدمح!؟ماإفول-الما.رةمرتةالىبهمبننى

النلفانيةوأن،الأفقوضبقاكوضقربنالنحقبدبأن3إفنافىنفلح

الابنكمارإلىالسببلهماالمنوارنةالصبغعبودبةمنالمن!ررالنفكبرومرونة

ارغبةقاعنالطلاببمزفأنئةالرقالبا!ةحهنكو)نه.وانفوق

ال!!بةقلدبهمنجعثوأن،لهالأحصيلةالىالطنانةبالباراتابشلق

الحباةقالنجاحعلىنساعدممركزةعباراتقالأفكمارو!ياكهانوصخ

منجم!زنرىأنالنادرمنوليى.الم!تقبلفىثم،الحافرة

الدىالنجاحفهالاثنجحونأو،العحلبةحبانهمفىنجففونالناس

سىيها،ءلىأنف!مببهوالوأنهمإلبهبصلواأنله!بنبغىكان

أهدا!م،تحدبد!بدهـوى،أحديشعرمأوا،بشعروالم،نهمؤلك

خطرالنعاملعنللآخريننكنفكبرةنفا!بلالالانزلاقعاقبةوب!صؤ

مم.

ألاببأدواتالصلبةالعمياتأننعلمأنبنبشالةولجملةلق

الةردعلىبالنفعيعودنحوعلىنوجههايجببلأةراغفىتستخدم

الأدواتدإثب:دأحتىاكحبداالةردبثعرأن،بكنى.والمجتع

وقد.فاندةمن!قهمابب-ركهاتدنم،ذانهانلفاءمنتحرك

.خسبمعهلابشمرفىوعلىالطفلبشغلأنببا:،روسو!قال

فاندةبدركأنهفىاتمعةفيهمخوبجدعلىبل،بفعلفماناغبأنه

فصاعدأ.الآنمنالمفدصةالكلمةمىرلاث؟ذكناندةما.مايعمل

النلنةقدراطت
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الكلصةهىليتاغا.ويبدو،الطفلوببنبمضالحاحمةالكلمةهىإضها

اإزببنالفاطعةالكلمةهىبل،فحبوالطفلاربىاينالفاصلة

أو،الفنأجلمنالفنلة؟زتشعالحديئةالحياةتعدا)ذأونغسه

النشاطينمذينمنكللين"ربطالضرورىمنبلأالعلمأجلمنالحلم

الععل.ضروبوإين

صلىالله،للرسولبحديثءضهدأالضالىالأمامةررهأنشقطوهذا

د)ن،نفعاليهاحتيج)نالذىالعالمالموممنالاسأفضل):وسلمعب

يبالذىالمعيارهورا!أولل!حاعةفالنفع."نفهأكنىعنهاضغنى

ولكن،للىانهبلىملاالحمأنذلك،العلمنبةعلللحكمبسنخدأأن

أو،غيرهضررأو،صاحبهضررالى"ؤىكأنأأصباب،حديلىم

احياء!كنابهقالزالىوبمثبر.علمفاررةنيهاظائضلابفبدلأنه

ضررها،ببوبنفدها،عمرهقالاندةالثقانةشأمنلةإلى،الدن

اللساننطوللإلىمهازكالودعا،الم!امبنببننرقال!ىالكلامكعم

فنحنىالشطحوأما!:انصوفةبعضلدىوكالنطح،الهبلةأهل-الرق

الطوبلةالدعاوىاحدهما:-الصوفيبعضأحدثهسنلكلامصنفبنبه

حتى،الظاهرةا،ممالعنالمتىوالصالتمالىاللهمعا+ضقاقالربضة

با)رؤيةوالمثاهدة،الحجابوارنةاع(الله)معالانحاددعوىإلىقومبتص

الدى،الحلاجمنصوربنباطصفيهونث؟ون...بالخطابوالمئا!ة

الحق.أ!ابفولاوبست!ثهدون،الجنىم!امنكلماتلأطلافه!لب

كلحاتالثطحمنالثاقالصنف؟العوامفىضررهعظيمالكلامسفنوهذا

وراءهاولبى،هانلةعباراتونجها،رانفةظواهرلهامفهرمةخبر
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نلسصيئل!ابرموزأإلالبسالصفبنكلاأنإلىونمبل.)1("طائل

النوحيدعكل!دةوهدمالإسلايةالعفلإ4فممإلىالأولالمفامفىبرى،دضبة

اندفى.أوا)مربحال!نركإدالعوامباسشدراج

والعلوماربا!4افضلالعلوم!:انفىيعالغزالىنجد،ذكعكسوعلى

علومعنتمر!ملاحنى،يخهاونالاصيصصدأنرأىوإن،الطبب!4

الدفىبىبةالعاومنفعأناذ،الآخرةعاومبسبهاالنىوهى،الدبن

الدىالنفعموبظلإذنفالمعبار.الآخرةعلومبنفعيقارنأنبمكنلا

!وهأنإلالناوليمى.الاسمنفيرهوعلىالعلمصاحبعلىيهو

ث!هدمما،ادامةوالمنفه4الخاصالمنفعةبينثربطاللىى"فزالىةواتعية

ءسغولاإمارجلبنأحدفكن!:بةول!والبومبةالناسنجارببه

تشتلأنوإباك.نفكمنالةكاغبدلغبركمنةرفأواما،،!سك

ايهفاعىدخلتمنحماثةأشدفا.نفعك!!لاحقيفبركبصلحبما

ال!براببابدخم!بر4بطبوهو،!ةنلهوهمت،ثبابهنحتوالعفارب

والعقارباطباتلكمنبلافبهممانجبهولا،يغنبهلاممن،غبرهعن

.،)2(بهمتإذا

ا،خلاقبةاناحية-ب

ن"بنوعينادىكان،روسوجاكجان!أنالن!سبعضظنفد

له-.ةلككاننالطفلصاطةضرورةقألحلأنه؟الساببةالزو:4

حنىالظروفلهنيىبأننبهفىأنيبغىوعدئذ،الخاصةحبانه

أنارأىاصنمنفلب!.نفسهتلفاءمنالحياةبه!هالنكبفص!ن

.13صا-المددرنف!)2(.2،،11صا-المصدرننى(1)
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الطفل،علىنحكمأنايهففلمنبل(4واباالطفلبينداثمأنقارن

يثعرلانالطفل.هو!بار،4من-نحدهاالنىافلما!نظرهوجهة-ب

اثعوراعلىنضرهأن:ىءقالمصاحةمنولبمى،نانصكاننبأنه

أنونسوا،عدبدةأجبالاالحةفةه!هالناستجاهلولقد.بالنفص

والعفلىالنف!ىفيوه"راحلمن!حلةكلفىكا:شأكاملابعدا)طةل

حق،3تاويخا!أنالى،رويوجاكجانادعامما،وا،خلافى

ينةضىالمرحع!دان):فقال،.مطفهميشلوماوأن،اطفولةايجوا

انسانجبن.كارنواالناسأبها...ارقواوالن!دبدوالعفاب"دموع!مط

ءاحلبمءيمالىباكبةكذككزلوا.ا،ولوا-بك!،وه!اان

المحببةربزضهاوألهابهاإلى4الرعاثبحينوانظروااطفولةاأصوا...ا-را

النئشرب!ءا،1اصفار1مؤلاءحرمان.ربدينلماذا...النفمىالى

الإلاءأبهاتعا-ونهل؟...أبليممإبنمنبفرالمدىتصبر،وفت

شضروبرألأنف!كمنعدوالاأأولاكمفياالوتبزتالىاللحظة

ىة.عابهمالطببعةصهاتجوالىالفلبلةاللحظاتمنبحرمانهمالأ!ى

وامملوا،بهاثتحمراأنعلىفاعلوا،الوجوبمتعةالإحساساشطاعوا

ماساعةفىاللهدعاماذاالحباةمدهثظونواأندون،بمزلواألاعلى

".جوارهالى

عنار!مو،دفاع!هاانمالىالجباشةالعاطفةم!هثلإنونفول

!مأنهالطفلبزكأنإلىبدعوبأنهالفولإلىالقادبهضدعتالطفولة

يدمب!أنههوالحقأنفير.نموهمنمراحلحلةقكلءكاملاكاثأدامما

!بأنهفطثزعمافهو.عبارنهبه.!عىقدمارغم،الحدمداال

محان.كلقيصجهمعل!أ"لإميلابعطىنراهبل،الطفلنوجهألا
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والخلقبة،الصلبة!وابيخهاننفنحسلبمة4ببللطفلي!!معلسأثربدهلكنه

يفرركانأنهرأبناوقد.العفدلدبهوبخلق،الطفل!بةفيوهمعلمألا

اله!ل.بىءأنمنبدلا،شهـبنأالإنانبعكلألاا،فضلمنأنه

علىقادرأ4نجعاحنىللطفلالظروفن!فيهوأنإليهثرىكانطفة!ارى

وتد.كدلكيخهاالأمريكونانبمكن!ؤكلقا"نقمنفيفسهالخروج

سلببةتبدوالىإبةالزه!.)ن!:تانلاالنقدذكءلىكلاباربداعلق

المز،بنصورهأنبمكن!جهأنمعل2اوااقابجايةهىالظاهربحسب

ولوافعهبواعنهتمبر،كاالطفللدىالنصرفحربهدائمأتبريهغاوذك

بصفال!ى"كلاباربد5نظراحمةنفدثرناوء،.دارادنهالنلفاقي

لعصر،ابل!كنابهبكتكانإنهتوبقول،بالعبقربة"ر!مو5

إروسو،من2أواالىأنربكانالترالىأننعنفدف!نا،بعدبأتلم

الناحبة.ه!هق

الثانيةطفولنهقهمجبأبكونأنللطفلهـبدر+و،اكانفلق

نادىالىا!!جبةأوبعةالعلحا)4الىالعودةأنبعلمكانالغزالىف!ن

الأغبقنسيرالاجماعبةالمجاةف!ن.ممكنةليستبعدفما،ر!وأبها

أنهشبرىفالغزالى،ذلكوخ.والحضارةالمدنبةمنمعقدةحالةنحو

نشبدأإؤلزننطورالقالحباةطهو!الطفلولبحة.راعىأنالواجب

واحدمعلممعأو،منةردأبعبنىأنبشطغلاالطةلان.الدوامعل

هوم!وبلأاي!خلاقنموهتابافاالببنةلهوبهبئ،،رعاه

أصةمن،واحد!2نءنلفةئثاتعدةقبميثىأنالىومحناج

تفيدتدالنىالعزلةبأنالفزالىيلمثميمن.والمدرسةاللبورفاق
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فىوصيىب2فاتمنعنلمملانخلواإلى،خاصةظروت!قالكبار

منحا-4أثدمال!ينللاطفالقطهأتصلحلا،الحالاتمنكئر

ثرورهاالحباةله!هإنضأ.الجراتمتعددةاجماعيةحباةإلىفيرم

عى...بماوالتفكهالناسباعراضالنمضضكافةاناسمادةف!نا

منعجيبةصورملاحظةالىالطفلبضطرك!ك"اا(ول!3طحمهم

فبه،والمبالنةاثوقاظياراناسمخالطةقبجبماأفلإأنإذ(النفاق

.)2(،"زبادةفىوإماالأصلفى)ما،كلبعننجلوذلكولا

الطفل!بنبال!ىالأخلافىاصلوببئأناذنالربىوا!افن

،انانكلطانةبفوقأمرذلكأنويدو.الثرورم!هامحساب

الطفلف!ن،ا)سؤقرناءمنالمربىأوا،بيح!بهأنمنأفللاولكن

ويطلق.بدرىأندون،،زأئلهمبنئربأنبلبثأخالطهمإذا

مسارنةوأما.:ثةول!و."%لطبعمسار!امماطاءةهدهعلىالغزالى

لهيتنبهمافلدةبنداءتووأمما،مالناسأخلاقشلاهدهكاالطبع

علىينأالمشامدةبكزةالفساديصبراذ...الغافلبنعنفضلاءالعون

فيخت،اصجانهندةالمز.ظهرولا،كرابنه.رولوعدل!.،+(البم

شه،خطرأهوأفلماأوالى،الفادالىالطبعوبمبل،الضمبرصوت

يعوحتى،وصغبرهكيرهاكارإلىالمبلقبندرجازا.رال.اومكذا

القلبعناك!ءمقوطعلىبدلومماإ.البهيارعبلبنفرفهفلا

رمضاننهارفىألطر.سلمأرأوااذاالناسأكرأنوهضاهدنهتكررهبسب

ي!ئماهدونوقد،كةرهاعنفادمالىثفه!بكاداتبعادأمنهذكامشبعدوا

.2لأ3صاالصر-لص2(،1)

.2،لاصاالممدر-نص3()
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عنكةز3تننةرطاعمولا،أوقاكاعنالصلواتنجرجعن

،قومصندالكةر.بههاثقنض!واحدةصلاةأنمع3الصومتأخبر

سببولا،بةنضبهلاكلهرضانءومؤرك.قوم!ندالرقبة!ز

وفعهافبسفط،ثكزممانجهاوالنساهل،تت!ررالملاةأنالاله

.،)1(القلبعنبالمثامدة

بالنسبةونجاصة،فهارمةلاضرورةالابم!اعةالمجاةداتنما

بحاطأناواجبافن،بالنرنجنلطنجهاالخبردام!ا،الطفلالى

السبئةالفدوةوعنادؤةرناءعنببعدهالعنابةمنبجوفهاالطفل

وال!نجايةالننعمواءوال!بنالصببانعنالصيؤيحفظا:أمكنما

ن!ن.فيهفىبهمابسعهمنكلنحالطةوعنأالفاخرةالنبابو)بس

رىءاي!خلاقا،غلبقخرخ،نث!وهابتداءفى،أملمهاالطفل

وكبادوضحكفضولذا،لححأ،نمامأ،صونأ،-وأكذابأ

03)2(النأدبببحسبذلكجحيععن"!ظوإنما.ومجانة

الاجنماعيةالحياةفىوالاندماجفالاخنلاط،ر4أمنيكنوحمعا

صلىوبالاالهزلةكانتوربما.كبرخبرفبهبلأثرأكلهلي!

الفنلقوضروبا،ضراراإلعفدالنف!بةمنلكنيرومنبعأ،!اجها

سساوثهتلاقوكلكن،*زاياهقغبالاخلاطأما.ءورءاغنلف

اكزالىعنىوتد.اإلنحلمالنعليمو5ا!لبر!نوفشفبهماوأم.الفلبلة

."الدبنعاومإحباء)منالأولالكنابلههافخصص،بهحا

الغزالىالإمامويطيل.ونفعهماناسمنالاننفاعالاختلاروأيا!!ن

.036س2-الممهرنن!(2).3لاوه37،ن!ا-المصمرننى(1)
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نالنجارباالاجماعبةالجاةطربنىعننجاربمنالانانبكح!بهماببانفى

مصالح3تةفىكافيأليسيزىالغروالعفل.للخلقا!الطةمننسنفادانما

اكأزلاذافالص!.التجاربنحنكهلممنعزلةقخبرولا،والدنباالدبن

النعلممدةفىلهويحصل،بالمعمبنغلأنبنبنىبل؟كمرأجاهلابق

الحدبث،الهمرلغةالضالىننقعىوثكاد،.النجاربمنالبهبحناجما

.للحباةإعدادأنكونأنقبل،حباةمةاشاانبرقولص!

،بالناسالاخنلاطأنالىبالجاةحبرنهالثاقبةبنظزلهالفزالىفطنوتد

النفسيةالمقدشمحعيرحلقناجعةوسبلة،الاجماعبةالحباةطربقعن

بالناسالاحتكاكأنذك.سواءحدعلىوالأطفالالكبارنصيبالتى

شبهأوالعزلةحالفىعادةعلبهنخفىالنىصوبهعنللمزبكنفمافالبأ

عندمابالمعادةثر،فهاالنخلمىحاولصيىبر4ا،زعرف!منى.ادزلة

الذىوالمثال.أخطانهمنلبخررالحبا4الإرادثباليولالاسنعانةبسنطبع

كل5:الحدأوالحقداوبالغضبالمئحرنالقبهـومنالالضالىبضربه

الصفاتوهذه.خبنهفهبزثحلمبنفسهخلا)ذاحسؤأوحقؤأوففوب

مماباباعدتبخهاي!فىولا.وفهرهاإماطها)11بجبانفسهاقمهلكات

بالصدبدممتلىءدملمثالابخانثبهدهالممنحونالفلبفثال.يحركها

يكن!ف!ن.كبرهبمسهأويتحركمالمبألمهصاجهبحسلاوقد.والمدة

بنفسهظنربما،بجثهمنمعهبكنولم،نبمر!ورنهعبنأونحه،بدله

ءركحركهلوولكن.ففدهواعتقد،نفمهفىيثعربالدملوا،السلامة

انحتنقالىءفورانوفار!الصديدفهلانفجرحجاممثر!أصابهأو

فها.الكف(1)
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،لجلباروندالمثحونالفبفك!ك،الاسزسالعنجمساذا

اذاخباسلهمنهتنفجرإنماالذبةالأخلاق!انر،والغضبوالحسد

ابخانثه!هاسنخراجفىمظبمةظاهرةفاثدةلافالخالطة.حرك

تهرهافى!،4نةالفزالىلروحنابئونمف".!ا!ارها)9،

."عبهاوالنضاء

كانالغزالىأنمعىرونعكلهـناقالنحليلىالنفسعلطءأنوأءنفد

الحاسم.علاجهائانوق،النفحيةامقدات!ثخيصفىعابقألعمره

فىالعربالمفكربنأكربثبهبأنهفاالفزالىنظرةعدقنفبروبمكن

ويسنخدمالملاحظةعلىثقومعلئاف!جأينهجكانأنهفىعصورالخة

المغجوهو.الواغعلىبنطببفطصد!امنانضقاوبحاول،الفروض

الأرسطرطايى،المنهجعلىالغلبةوامتطاع،أورباإلىالعربأدخلهالذى

حدبثهقموففأنجدهأنبغربوليس.الحدثةالعلومنثأةإلىأدىمما

حدعلىوالالغبنالأطفالإلى4اخصبارتجار!االا.ءنماعةالحياةنائدةعن

الىبالعردةوبنادى،4المدنيياجم،روسواأننرىحينفى6عواء

سنحيلا.بكنلمإن،النحفيقعسيرإنهقناال!ىوهوالأمر،ال!يعة

إ/،اءعلىالعلالمزتطبموقد.طببعيةظاهرةالاجماعىالمطورأندك

نعضدلزبارةنظرأ،علبهالفضاءثستطجلأل!4،زبادنهأوءهـعنهمعدل

،بعدهوس"روسواقبلمنالأجيالننابعتوقد.الاجماعيةالجاة

حمامنهرءمهوثربدهكانسامخوأكئرعلىبالطفولةالفابةضرورةفزادت

.285،286ص3-اك!طوماحا.كذبكاب(1)
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يخهاردهرالتىالأخلانبةالىينةبتهبئةابنهوطاالطةولةهذهعنالدفاعق

.الانافيةالفضائل

أللحباةإءدادأمحياةهلالتربية-،

نقدالاجماعبةالج!ةويناقىببةاينالربطبفرورةنمدمناوط

لمرحلةالمافلإعدادهىالز.بةأنذكسقهل:ذصاءلأنبجوز

بعضحددأنسبئوقدأالاجماعىالنفدمعواملمنعاملهىأمالباوغ

ال!بخههزلاءأن"إكلاباريدونجبرنا.توأجابؤال"طاا،رببن

واضحأ.تحديدأالنابةه!هلنابحددونلأالبلوغلمرحلةاعداديةاشاأنهـون

فيطيعبؤمر!ابيأرجلاأنربدأالطفلبكونأننربدالرجالمننوعفأى

الابئكار؟إلىبالااكقدروحعلىمدربأانسانأنربدأم،رأسهوبثنى

نبعأ،نحنلةقيبصورتنشكلالؤالبنهدبنعنالإجاربأنقربولا

كانتولما.والا-خماهبةاسياسبةواوالروجةالعفلبةوظرو!اابئ!عاتلطببعة

فدمنكلةإلىننطرقل!ا،فضلفنوالحدثالقدبمقمنفاونةا!نمعات

أخ!يصورةفى"سؤالنضعأنولنا،نحتلفةبحلولالختافةالمجنحطتنحالجها

أنهذلكرمعنىأإحياةإعدادسأم13ذاقحباةا!ر!بةاهل:ومى

لناأكدصدما،،روسو!حددهأنسبئطإلىبنايعو،اكلاباهـلد

هىونلك.وفطورمسنفلهوكاثنبل،ناقصأكاثنأبسالطفلأن

ولجها.بجبالىالحفبفبةالمشكاة

وعثر،المثكلةهدهنحديدأجادأهـر!سوبأنأاكلاباريدولعزف

منالبالىعنتحلفلاوهو،ستقلكائنلالطةوهوأن،لهاحلعلى
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أيضأ.الكبفحيثمنبلاالكمحبث

الكببرفطعام.الفزالىأمثلةنثبهأءشلنهأننرىأنالطريف!من

!نهضولا،اللبنالاتحتمللاالرضميعالطةلوصدة،للصغيريصلحلا

قديناسبهلاماأكلعلىالصغبرأكرفانحنولو.اللحمأوجمالحساء

علبصدقالمادىالةداءعلىبصدقوما.الكساحالىذكبهين!ى

الفببلطامنأمثلةالترالىلدىنجدأننعدمدلا.أبضأالعةلىالغ!اء

عقأ،أكزتكبرهاننلاظأتاغير.انحتلفةرسانلهقمحبرأؤس

الذىكالماء،اإلكبيرالطفللينشزكالن!اءبعضىأنإلىيثيرمندط

إ،إفناالاضنبا!)ذاقولانفرب.سواءحدعلىلديهماادطثىلسد

والايناسللاضئناسالناسبمخالطة،قسهعن.روحبأنالكبريطالب

نان...القلب.رويحنهالغرضكانإاذامتأمرذكف!ن

.!مميتكرتأ)ذاالقلوب

بضرأىإلباثنقلأنعلىحرثصأإكلاباربدن!ن،ذكعداوفما

علىالطفلعقيةنفبرمئنحلرأنالوابمنأنهرونممنالمرببن

فالطفل..ا.شعورنافىنراهمادئ!هورهإلىنلخلوأن،عقلبنناضؤ

الفصلنف!قوشفى،أ،واهفبهبمبثىالدىالمجنمعنفىفىيعبثى

عنالاخننغنلفكلعالمفىبفكرولكنه،أسناذهيخهبتفسال!ى

ببهانجدولهولا،ا)زاوبةنضمنا،شياءأوالمعاقثرىفلا،هزلاءعالم

إ)1(العلاةاتنفس

نفكيربفكرلاأنهعلبهبعابولا،مصغررجلابمىإذنفالطفل

.،23عى،3ع!ؤنانرج!ةالظيةانربة()1

http://www.al-maktabeh.com



0،1

،حدةلغةسوى!ببدلاأنهماانس!انعلىببلاأنهكا،البالالرجل

ولكنه،كراعناتصأرجلاالراعىفلبس.4ثافيلغةالى4حابمقبكنلماذا

المباصى.اللأثفىءوظفأأوةندقحارسكونأنيبلوناقصأيكون

وصفقأحدثفكرلاول!ا.باليئةالانساننكيفعدمهواذنفالنفص

بجس!هبطيرلاأو،السمكسبا-4سبحلالأنه(ناتصبانهالأنسان

.العقابأوكالرالهواءق

الطفل،يحباهاحباةن!ونأن!بسةالزأنالى،اكلاباربدويخلع

إلببنة،اليشةوببني!نهللنوفيق!ندرجةمستزيسبلة!!نأنبمهكأ

بحهلهأنالمربوواجب.بنعلمهأنلهنجنىكلاداثماتهره.أنكمبة

منمرحلةكلفىللنلمي!هنمام1ضروبالىادنفبلأهدافتحوبلعلى

يرلصرندماكلاي!طفالبفعلأنذكمعقولبى.ثراشهمراحل

،(نموهومساعدأعلىحمضأالطفلربدهماكانإذاذلكق)ولاضرر

نلفاءمنبه.لمواوأن،مملشبهبقؤونماقكلرجمواأنمعناهبل

ضروباسنغلال!بالجملة،فى.العملعلبهمبفرضأنلا،أنفهم

بعله.؟ربدأنمانعلهحق،الطفللدىأالاهفا

أيسلكن.اللابذمعا!راشخدامالىمضطرالمزإنبقالفد

للزببة.الحقنىالهدفو5وطا؟العملعةا)طفلتلمأنالأفضلمن

بالملاحظة4جدبرفكرىوضوحفىالنزالىآالإماكهعبرهوماوهدا

،واللومواكابالفهراسنخدامشبحنرناكو.يسانلهلاببنعندما

بنفسه،نف!طالطفليقهـرحى،به،لرفقعليهبالثناءالطفلبنثجعوثوصيا

بعم،نلفانبةبربدبلأخارخافهرأبربدلافهو.الناءهذاباللكى
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الفولهتكزولا):بفولف!نهمعاوالثناءالفهرعنأط.فيبرهاكبفالمربى

اثح،الفضوب3والملامةحماععيهبمونف!نه6حبنكلقبالقابعليه

بونجهفلا،معهالكلام4هبحافظأا،بولبكن.منفبهال!لاموغويسقط

،مح!ودوفعل،-!يلخلقالصبىشظهرمهعاثج....إلاأجانأ

أظيرينوبمدح،؟يفرحبماعلبهوصبازى،علبهيكرمأننجتنجى

بنغافلأنفينبغىواحدةمرةايهحوالبعضفىذكخالفن!ن.الاس

بنجاعرأنبنصورلاأنهلهبظهرولا،بكا:فهولا،سزهولابهتك،عنه

.،)1(مثلهأحدعلى

عليهيماللاصفىذك!كونأن5ةينبفىلومهالىاضطرهووإذا

شففةالرفهوقوماكان،وفضيحةتوبيخ!والملأعلىكانفاإأحد

الاجمنورإنجهابثبماقالز:4وهى،أوجها4بالزنبلغوهناإ)12ونصبحة

:فبقولسنتبن!ظالمعهده!افىألفاهامحاضرةفىالفوعىزالعزعبد

رضاعنبناء،النفسعنارضاامر-لمةوال!مالمدحمرحلةبعدنأقثمإ

وما،.الاسمنالقبلالا)ابهايصللاعيا4مرحاوهده.تزملانه

إلى.بمبلونكا،بهم4المحبطالظروفحبالن!بفيحبرناان!بنالمنفوتون

،)"(.شمع21اضحسانننالالقاتالمتتنصية

ا،حبان!بعضقيماضرورالفيرحانلثن:نبفول!إكلاباربدأما

.36ص2-بناك!لوم)جاءببظ(1)

.255صا-الصدرننى)2(

ص2صا61/659بالكوتالم!لينلممهداكانربنالأطندةمحمافرات()3

رأنت.فيمحطالع:ورءافزش93صالمحدرنف!(1)
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الترالىبلىثبلغلملكنه.خارجبالاداخلياالقهريكونأنالوا"بفن

الاجتماعيبنب!حا!لالدىاربطاوهو،بالدبنا،خلاقربطالذى

ا،خلاقنأسيسامكمانظواعندصا،جدوىدينعلبهالةضاءا&اصرين

.الاجماععلمعلى

فىررناإذاسنلضكلاتظدىكثرالم!كنفن،الأءركانط؟يا

علىننبةبعملأنقبل،للحياةالطفلاعدادعلىيمرالذىبوىانرمنالانجاه

إذاأفضلنتائجالىنصلأنالم!كنومن.ذاتهاحدفىالطفلحياة

طريقعنوالصرفةالعيبفبمةبشعرالطفلفيلأنقفبخانرن

ولنثكد.الخارجمنعليهنفرضاأنبدلامن،اثخصيةتجاربه

اللغة.شبمبمنالهنا

عصورفىغبتالقالطربفةنالث،النفلبلىبةبالطربفةاللغةنعبمف!ن

لبؤىبكنلم(المسنقبللحياةالطالبنعدأنهابظنكاذواؤ،الندهور

مننوعأالطالبلدىبا،حرىنجلقكانبل؟المرجوةالغابةإلىعادة

ا،مركاناذاالاالالم،الحدبثقرنجتهعلىاقفىبكاد،الحرج

بالأمربىذكوتفسبر.زاكرتهوعنها"!ا،دببةالنصوعىيعضخاضا

بنعربفاتالبدءمنذ،النلبذنفاجىءكانتالنفبدبةالطربفةف!ن.السبر

الوجهةمنلنفسهاندعىالنعربفاته!هوكانت.اللغةلفواعدمعفدة

مانعة،ولاجامحةلا،الحفبتىق،نكنلمأنهامع،مانعةجامعةأنهاالشكلبة

وه!ا.المكنةوكيرالممكنةالأحمالاتلثتىا!الدانمانفحأنهابدلبل

تحابل.أونأوللإلىتحناجالىالاذةأوءضاثةالاسالحالاتكنرةبهنشهدما

الاعراضاتنوجهوأن،كل!ةكلة،كلتعربفبحللأن"!رورىمنوكان
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الهانحومجالمننجايفرجمما،الزعلىبردوان،علبهايردوان

اسننفدف!ذا.لل!ة!ةمعادلوهو،النفلبدىبالمنىاللغولةالفلسفةءال

استمثهد،حمرنحتنمخللاالىفاتالنعرهدهعرضقجهدها،ستاذ

علىلبعالجهاتابهاالىالماعدةالىانصرفنم،للفامدةمثالبنأوبمثال

تغلجلىأكزأخرىطربفةفاكأنقبفكرأندون،افينفس

مر!ه!همنبط3نم،"فاعدةالىالأثلةومن،المرييلىالبسبطمن

بعدؤك،الدمنقالفاعدةنلكتمبتحق،جدبدةئلةأإلىأخرى

لهاوحدةنجلقسا،ونئرشعرمنالأدبأطلببعلالح!لبةتطببةاغا

واحد،آنقوبالمعرفةاللغةبقواعدؤلزؤه،اطالبااهمامشبرسنى

3نهفىأولئك،كلبنفهنفسهوتئقيفالاطلاعفىالرغبة4لدث!فلق

وهو،أسانذتاكباراحدسأفدتأ!أنجص!فماوأعزف.واحد

مننصر!ألابقرأكانالذى،نبهافىثوسفأححدا،سناذالمرحوم

منأفدنهساأكثر،الهادنةالحبةيفةالعلىمذهمننبعأ،ا،مالىكاب

م!اف!مكلأعانننىالنىهىا،شاذطريقةكانتإذ؟الأشصوقدراسة

.ا!لىاصلحسانيهذبتهأنبحد،الكناب

يشعرعنمماالنعةالصغبرلنلميلىنضقإنماا!ندربسطربفةإن

واض!-عاسةبطربفةأ.كارهعرضأوعل،الجدةالفراءةعلىبفدرنه

بخفه2خربعنىشضبجدهاربمااقاالمضمنفطعأ2كدهىالمنحةوه!ه

الأولى،الحالةففى.لابسنخدمهاقدالىالنحوبةللفواعدالمعفدةالنةاصل

دقة!اإت!تر،اواةمبةاوحاجمانهمالنلابذبىاعثرنتصلالقنلكأعنى

ولبدهوبل،خارجبانهرأالحدبثالىالدافعبعدلمإذ(واضحةوتصبح

ماصيولعلالآخربنإطلاعفىاإلركبةالنببرإلىالحاجةأى،داخليةحاجة
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باوبؤولمر،شخصنجهالإنسانبهاثؤكدعجيبةأداةاللغةنتصبح،بالنةس

أننسنطبعالى4افيالجاراتمنيوعةنظلأنمنبدلا،فبرهفى

محاولةق4رفيأيةالنفلبدبةالطربفةلدبهمأءانتأفرادعدةشتسمعها

-!؟تفىجدبدمنلاسنخدا!االنقبد-النصوصعناعرنفكيك

والنعهبروالصدقباطياةفزل!ا،للغةالعا!.للأسسنخضعمن!ز

سبم،فوعلىالكلامإلىالحاجةهذهاطفلاأصف!ذا.اواخ!اعن

لمواو،مييةبلضالكلاملهثيح"قا،سباببتهينةوحدهبةومنسوف

ثه.أ!نهدشلكبلاإلاذللثكن

نعلمف!نا،عشرالناسعالفرنحقعندناب!قكطكاناللىالفدبمالمهجأما

عصناأحيانأفىبلا-ظالذىا)فىددنوعأمنالمنعلملدىنجلقأ؟4وأهمها.أخاثحه

!نهرقيأنيم!نائاالعديدةالاحمالاتبمفقيفرطونالذبنبعضعندهذا

ابعيرفى!رفاجلاالرا!الةءةأنإملمأنةامع،الثرنجأمنأوعبارةيها

وأن،مهأوالعفلالفلبالىنفاذأأنربالوضوحوأن،كلهالحناء"داالىصنها

أوالمنحدتالكمانبإلبهابلجأحبلةلعلهأو،النموضعلىدلبلالنعفبدالىابل

لفكرتام!داقأو!بد.عهاالنببردرالنىالفزةالدقبفةالمعاقتعوزهخدط

بالكلاموالنثدقوالنكلفالسجعفيأفد.العربأدبنا،رلخفىمثالامذه

.والنفاقعصورالندءورالاجظعىفى

العزفعنيفالأن؟3ن،منطوقأبهاأومكنوبة،اللغةعنتفالوما

اجماي"علافاتءنللطفلنعلبمهبراد3خرشىءأىأوعن،ءوسبفبةلة2على

أخلافىسلوكأو

اجنماعةحياةالمدرصيةالحياةجماشا)ذاالكبرنحققالنفعيمكن"فوللقجصلة
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)11.اليدوبةبالمهاراتذككلهربطمع،لأخلا-سةالعقلبةاللامبذق!يلننمبة

الغابةم!هنحهبق!بلاإلنما!بقابظربةينابوفبقأنامحنفادىوفى

للياة)عدادأتكونأنقبل،ذاكاحدفىحباةنكونأنومى،للتربيةالمثلى

المنقبل؟قافحبة!اخبرضمانذلاثةالحاضرفىتحفبقالجاةأجدنامىلأتا

.:اياهبينالمسنفبل!صلوأنه،بالمافىاطاضرملىءأنج!يعأنعلمف!نا

بانوبه،رلخهباللاحمظةجدبؤربمرؤاكبرحدالالجفأرأبئطمورطا(.1)

سهدىصةوالممامدالخاتالأطنالريانىابئا.ش،بالكدتايمصاطخلفق

.والملماتادلبن
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اخ!ااالفصل

رشيدابن

والدبنالطلينالنوابققومفجه

معرنةمناد!لسوفبه!امعرفةأكز،عامةوأمله،النربمفكروكانربما

االفافةنو-بهفىعظبمأأئرهكانةفد،ا،صكانطوأتا.بهالملمبنخا!ة

مجالقالأنبرمذاسنسواء،اإبلادىعرالثالثالقرنمن!ا،ورببة

منانثيرأنويكنى.والدينبةالفلممهالدراسةمجالفىأمالعلبةالدراسة

ففالوا،البهأنف!همبنبونكان!!ا،وريمةالحدبثةان!ةطلاخأنإلى

ابنأئرزالفاافاسقاكف!برءالفىأما.اللا.-ونالرشدثونمإنهم

نوماسنفكبرقخاعطأالأوريةاوسطىاالعصورفل!فةفىواضحأرشد

المدرسةقماثلا.ئرح"انفكيرهف!نالحدبثالعصرفىأما.ا!ويق

خاصة.بعفةالجدبدةا!وبنبة

ع!دكلفى!حا!ة،ا،وحديندولةقشأنه!كلارشدابنعاشلفد

من-اءالذىبعقوببرفوأبى،ا،ؤشعبدبنبوسفبفوبأبمن

للعلماء!درمانف!حنزمتها،منالركمعلى،الموحدبندولةوكانت.بعده

فدمتإا!،وهؤلاءبهؤلاءن!قكانتالنىبطبنالمرا4علصكسدوا،لفلاسفةوا

تب!إورزفأ،منهوب!بون4،فيبجواونمجالالهمؤركت،الففماءطا:فةعبهم

الأفاليم،ولاةأن،تاشفينبنيوسفبنءلىع!دق،نفوذممنبلغحق

الفقهاء.منأربعةطبهبوافقأندن،أمرأىفىبفطعونكانواما
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ا-أسرله:.

أكزمنأسزإلىرندبنددبنأحمدبنع!دالولبدأبووبتمى

والفضاءبالعلماضنغالهاإلىشهرنهاؤلرجعالأندلى،بلادقثمطا،سرالصبية

وظبفةأنا،سرةه!همكانةعلىيدلو،1.جيلبعدجلانرطبةمدينةفى

والحفيد4والابنالجدءلىوقفأكانتا،نداسماصةفرطبةفىالفضاء

.الفيلسوفرئمدبنالولبدوهوأو

وكالة،رثدبنمح!دالولبدأباكحفبدهيسىفيلسوفناجدكانولقد

أهلبنبعهكانالذىارعىاالم!هبوهو،ماللثالإمامطبأنباعنقيهأمن

معوالفهموالبراعة،لعمأهلالرباعةمنوكان001أفربفيةعسالايهندلس

بأحسنفبه!ار،قرطبةفىالفضاءتفلد،الصالحوالهدىإلونار،لة!لالدين

ابه4بلجأوناناسوكان...فأعفى.اس!عفىنمطربفةوأنوم!برة

.،علبهمهانهمفىوبهو)رن

بلادإلىنجاوز13ندبل،ا،ندلىبلادحدؤعندث!رتهنففو!

أفريةبة،ثمال-لىعمبطرتالنىابطبنإادولةأنالصروففن.أبضاالمغرب

نقوله-ادادسا)نمرنمنقصبرةكيرولفرة،الهجرىالخاسالفرنغايةفى

،رينانهـارنتويدكر.الدنجيةاي!مورفىبرأبهنسنرضدكانتالدولةه!هان

الففهبةالماثلنناوىبضمضخممجلدعلىتحنوىببارب!الأهلبةالمكعبةأن

رشدابناضغلهاجايلةفكرةالبهابمذاحوىوتد.نجهاباركانالى

وببهتالإسلاىالدبنينالوفبقفىالفكرةطهوث!لخص.بعدفبماالحمد

4جدد2راءءرضقبنر-أننف!هعلىالمجدأخ!فكأن،الصلبقررهما

مجدنخليدعلىحرصك!ك.صورةأروعفىالوبمودصزإلىيظ!رماوأن
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ثعرفالنىالففاءاولابةنفسهيعدوأن،الفقةفىالآخرهوببرعبأنا،سؤ

.وأجداده2باؤهبها

بفومأنلهإبحبلأالفنىبأمرالافنغالعلىالجدنئاطبغحرولم

مراكشسلطان،تاشفبنبنبوسفذبإلىأنهوذك،مامسبامىبدور

ثورةإثرعلىالأشانبةالفاطعاتطاعةالبهبحمل،إبطيناادولةىممس

معبالأندلسالمسلمبنبلادقالمةءونالسيبونن!مرولما.إخفاعاتم

المزيخننأميدعلىبهرضمراكث!إلىالولبدأبوهرع،افرنجةاطكالفؤس

نجلمىأنعليهوب!ثبر،الداخلمنالبلادأعداءخلفهالذىوتف11حرج

إلىآلافعدةفمبنفلبأن،خيانغشرورممنا،ندلسأهل

إفربفبة.سواحل

الفرنمنالأخبرةاكواتلىولدأ،ونيلسؤتا،وهرأحمد،ابنهانئم

فمبتفلدبأنواننهى،خطوانهونبع،أببهنئأةونثأ،الهجرىالخاسى

بزوغشدأنبهدأى،،556ت"فىؤانهوكانت-رطبة،قالقضاء

لهاسيكفلوأنه،اللأسةخبرعادسبكونخلفهأنإلىواطمأن،ابنه!بم

مجدها.واسنمرارشأنهارفعة

فكانرشدبنمحمدبنأحمدب!محمدالولبدأوووهو،الحفيدأما

052ء،تقالأخبره!اولدوتد.ذكرأوابقامش!زايهسذأفرادكنر

ال!ىالطربقإلىعهنهالنىهى.رينهطببعةوكانت.م1126فىأى

بدرسفبدأ،الإسلايةالعرببةانفافةيحصلأخ!أنهوذلك.أسلافهنيسار

،ا،:مرث(-ماعةعهونداغؤمرفنفهطكانتالنحواللىىعلىالكلامعلم

كا،أببهعنالحدتوروى،إثمامذمبعلىالإسلاىالففهدرسنم
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دراسةالىمالإنهنم.الدبيةالعاوآمذهفى2خربناسات!ةعلىنتلط

الحك!ة،علوممحيرأمنعنهأخذ،كاماروطجصرأبىعنفأضأه.ال!

الفل!نة.أى

:2-ملنهبعلماءعمره

بنب!رأبابهونعنى،!ث!رنهلهإسلامئافيلموفأرثدابنعاصروقد

.بقظانبنحىرسالةتسى-ورةفلفنهقصة!احبوهو،طبل

للعقل6موافقوأنهثبنفطرىالاسلاىالدبنيانأنإلىالفصةهدهونهدت

-ركلوالأنسافىالعفلاليهيهدى11موافقهوالوحى)نمابفررهمااناذ

الأخيرةالغابةأننعنفدلبها.وا،وهامالخرافاتتثومهأندون،!عده

أن!زى.العوقالإشراقفكرةوتمجبد!برالفلهىالفصةتلكمن

وأنه،كيرةعنابةوالشلالدينينالنوفبقبمسألةعنىرشدابنالولبدأبا

أنذلك.ال!كرسالفةرمالنهقطفبلابنالبهاضىماذكفىفاق

فصل5بصا:ونربد،الموض!مه!اقدينينبنفلسميينرسالنبنألفارليدأبا

ناهجعنالكشف5ومحاب،الانصالمنوالحكمةالرلحةببنفماالمقال

.أالملةعناثدقايهدلة

،لبههعربىابنال!يرالاملاىللسضوفأيضأمماصرأرشدافيوكان

مؤنأ.عفلئانجلوفأظل،بنأنربنموفهلم

زكلرابن،العلمروابطوبيةلينهمجمعتال!ين،المفكرثنأشهرومن

أنهأإالكلإاتفىكنابهرشدابنذكموقد.الطبقبتألبفهعرفالذى

العفاصيل،إلىيتطرقأندون،عاتثراصةالأمراضأنواعجميعدرس

يصابالنى،الخاصةالأمراضنعالجيهفمعرفةبريدمنعلىيجبوأنه

http://www.al-maktabeh.com



151

زهر.ابنكتبماالىجعثأن،ا،مضاءمنءضوكلبما

.أخرىصلةأىمنجاتهقأئرأأبدكانتطفبلبابنصكلكن

منعندكلالفلسنىالانجاهمنقو!أعاسعلىنعنمدأخهاكانتذك!ب

علىكلبتالىالدوية،وهىالموحدبندولةفىنلمحااللاالعظيمبنالمفكربنهدبن

المرابطبن.دولةعدانفغىأنبعد،)نربقياشالوعلىا،ندلمىبلاد

الىزتبطابمتنسمكانتوإن،.وصتابنأس!االىادحدفيدولةف!ن

مسانلفىالظاهرأهلمجاراةإلىونمبل،العقاثد!مناثثةالجدلمنوالنفور

العلماءسثاهبر)بيانقربفجعلت.بالعلمالمنابةشدبدةكانتأنهاالا،العفاند

وبلادبا،"لدل!اإلعلبةاك؟ربةالحركةهاراؤإلىأدىمماالح!طء،ونوافي

الفنة.الدولةنلكء!دفىالمفرب

ومحته:الموعديندولةفىم!ته-3

مراكشإلىزبعدماالدولةطهظلقرشدابنث!زبدأتوفد

ألىعلبنالمؤمنعبدلدعوةنلبية5548)11153(!نةفىمرةلأول

بسزشدلكى،شمراحإلىالحضررالبهطبففد.المحدبنثولةملك

عظستثم.ا،ندل!مدارسفرارمحلمناكالمدارسمنإنثاءعددق!رأيه

ال!ىالمؤ!نيدبنبح!فبعقوبأبىا،ءيرخليفتهعصرفىرثدابنترلة

،نجلابنوكان.وتكريمألأهلهللعلممحةالدولةه!هأمراءأضدمنممان

،واكبالأندلسأفطارشالكبلهيجمعكانالذىوهو.وطيبه!احبه

لهندمالدىوهو،خا!ةمنهمبالفلسفةالمن!تغلينالعل!اءكبارلهوبغدم

رشد.ابن

وجدهبعقوبأبالمؤمينأمبرعلىدخللماأنها،خبره!اعليناوبقص
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علبه،يثئطصليابنر3ةأبوفأخ!ةبرما،م!ممايكنولمطفبلا!نمع

"ىأقديمة:السماءفىالفلاسفةرأىعنايهمبرفسأله.!لفهببةوبلكر

بعرضاي!مبرفجعل،بالفلسفةبشنفللابأنهرشدابنأقظاهرحادنةأم

وتكم،رشدابنعناروعاف!ب.والمسلمينالإشريقسا)فلاضةآراء

إيهالأمير-ثمطب.سنيةوخل!4بماللهوأمر،الأءيربهفأعجب،عندهبما

فهمبمكنحثى،أرسطوبئرحكنبثفوآأن-طفيلابنطهـبقعن

جزأخصص،ءخبرعلىالمهسةبطهرشدابنونعى.مفا!ده

بمد،فيا،ببهاءرفاقاالئروحمذهلإعدادوجهدهودمنكيرأ

قيلاذابحبث،الفلفةتاربخقلأرسوالأكبرالنارح3با

اللفهذاومازال.لاغبره،رضدابنبهالمقصودا!بركانالن!ارح

السلطاجانبوإلى.الضبىالعالمقه!هأبامناحتىنباصوتاعلىونفأ

نم،أئ!يمبةصدبةقالففاءبوظيفةرشدافيالىا،%عهد،الفلسنى

اصرتهاسمبهسيخلدال!ىالهدفالعي!حوفضقوهكذا.نرطبةءدينةق

ه!ابستغللمبأنهالمؤرخونلهويعزف.ا،ندلىعاصمةقضاةسجلق

بلده"صالحخدمةعلىقصرهوإنما،مالجمعأوحال-رفيعفى)المنصب

،.عامةالأندلىأهلوناغخاصة

بالمنصوؤالملفبيةوببوسفأبوابنه!فه،بوسفيعفوبأبوماتاوا

.لهالملسوفةزعملىفيالأمبرالبهوقرتي،رفعةعلىرفعةرشدابنمكانةزادت

المكائدبد،رونوأخ!وا،المكانةهذهعليهنفوااضهاءامنكابرأأنؤك

دولةقوالفلاضةالعلحاهنفؤعلىالفضاهمنبنمكنواوحنى،بهللأبفاع

المرابطين،دولةقآكاتالىمكاتهماسزجاعلهميناحوهكلىاالموحدفي.

انسعتفقد.طاثلاؤلراءوجامانهوذأ،حينداكللفقهاهمبأمما
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جانبفمكثبربلنزمولم،نفاءنهمونثدت،!هاطهموكزت،أرزا!م

النريضالىالثراءأحددعامما،نفؤماشخدامفىوالعدلالحق

قرطبة.قضاةأحدقففالبهم

العانمالظلاآفىأدلجكاللىلبنامي!كمبسفوالرباءأهل

الفاسمبابنالأموالوتسشوماكبم!بالدنيافلكتمو

الفقهاء!عظما:القولالى،بعدنيا،رشدبابندعامماوهلىا

."نجدمهكذا

ينالعداوةبعثالسلطانإلىالكربعلىالننافمىف!نالأمركانماوأبا

يضبقأنثىءقالضبمنفلش!!اذن.الة،ممفةوفريقالفقهاءنربق

!المسنحتوند.منصبهعنازاحنهبحاولواوأن،رشدابن4أبمكاالفقهاء

095ءسنةقا،ندلسبلادإلىالمنصورجاءعندمارشدابنإب!اهةر!ة

ضدماالفقهاء-نقزادنلقد.اي!ع!بانملك،ألةرنساجوش!اربة

نخطىحنى،مجلسهقإليهةربهوسف،رثدابنا،مبركبفكرمرأوا

الدى"ونتقالفقهاءأمرموببت.زء3وو،إلبهالناسأةربمكان.به

يؤملكانمماأكزدفعةإيهالأميرقربهاذ،الفلقفيهبحسرشدابنبدأ

ننكرماسرعانإذ،حدسهفىرشدابنيخطعوأ.رجاؤهاليهيصلأو

،ونفاهباعنفالهفأمر.1955سنةققرطبةإلىمتصهـأعودته،بعدسيدهله

المسامبنمننورأ)مامةوأ!ر،محبهوأحرقالب!ود،بهابسكئكانفربةالى

جها.الاممامفىا!كيراأوالفلسفةكبقراءةعننبهنجهام

أواخرقرفدبابنأنرلتالىالمحنةتلكتعلبلفىالآراءاخنلفتوتد

.رجعالنبهةه!هسببإنيقولمنالناسفن.والعلمبةالامية-إنه

ومحبنهولائهشدةأظهركدماولاحصيةأفطأيكنلمرندابنأنالى
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جعثذلكإنتالمنوفم.قرطةءلىإلبأكانالذىالمنصورلأخى

وبةول،حدبثهقيفاطعهكاناذ،المنصورمعحدبثهقالكلفةرفعهالى

أواعأعنتكلملماأنهإلىذلك.رجعبل:وفي.،أخىباتسمعا)4

ئأنه.احنفارأأوبها-شخفافأ؟راجمراملكعندنوجد"زرامةأنذكرابوان

الاسخنصحيفالىون!ب،التيرهذاعناعن!ررشدابن)نوبقال

البرين.ملكمنبدلا،البرررملثكتال!ى

نبحثأنالأد!بلأحاحمةلستكا!اللصحنةالنفسيراتطهلكن

نأونعنفد.الظاهزالأسبابهذهوراءفماالنكبةله!هالحفبنىالصبعن

وا!لاسفة.العلماءوفربقالفةلاءقفرببنادياسىالنناف!هوالسببمذا

:وفالالكةرإلبهونسب،عبارانهبعضوزيفبهويفى!اءالف!بعضف!ن

اسنطاعواإذ،ريدونالصها?اوأدرك.الآلهةأحد"زهرةكويانيةولإنه

الناسوأمررثمد،ابنأحضرثم،قرطبةبأعبانندعا،الأمبرقلبنغبير

وجههمننورفىالفل!هفةدراسةبنحريموأمر،بالفل!فةالمثمنغلينولعنبلعنه

اغاموفبه،ال!ةشدبدالمنن!وروكان.والمغربا،ندلسطنجميعإلى

.للاسلاماإلكبدبالكفرللفلاسفة

إلاسببأا،كلبفىبكنلمالنكبةه!هالىالدافعأنعلىبدلومما

انكبةحلتبلاكةماء،كبدضحيةحدهبكنلمرشدابنوأن،5سياسئا

أماءللفةاي!ولا!رئ!دابنكانوربما.كيرهالعل!اءمنبكثبرأبضا

الناحيةمنوهحارةأعداءهأنغبر.العلصاءفربققرجلأظهركان،نه

علملامنعندنكفيرهإلىتدعوأةوالاإبهونبواعبهوزبفوا،الدبنية

افر7ناءثمع،عادتومو،ؤأنكرانهئلاقبلفقد.أصه!صيقةله

.ب!كرآ
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جابمنوالحسدوالحقدللجالالانتيجهلي!بالكفررميهأنشبر

نه!ةعنالناسلأبعدر!ئهـدابندفاعالدينعنداغرجلاف!ن.خصومه

لرجالمجاملةأو،للعامةتملفأبكنلمالدبنعندناعهأنسبهاولا،الكفر

كانلقد.صنافقإنهعنهبهالأنبمكنحنى،الأشاءرةمنالكلامعم

النفلبدبة،المحددةالنقافةذوىلآراءتسمهاوعفائدهالإعلامعندفاعه

اطمدبنالمنلدبنهؤلاءعلأى،المسامينببنالفرنةأ!حابعليحربأ

يرلدكدابنأ!والىليدلفدكان.،ش!لانرىفرقةكلبكفررنالذثن

الكلابةالفرقلعبتا!البتعلا،بحبتعفبة،هـهنةالدبنعلىعقالدالبرت

وإما،اللفملبإلىامااناسبردحنى،بعضأبعضهاجهاجمالى

للدين.ناتضأبكونأنبمكنلاالعفلبأنالفولالى

وا،لنهعرية،عمالكلامأصحابمهاجمةصراحنهقف!ن،أمرمنبكنو!صا

نأحاولواولماذا،مؤلاءبهضاقلماذالنانفر،خاصةبصفةمنهم

با)نرفيبرموهبأنوذك،الناسمنأحدلابغنفرها)ماءةايهإبسيئوا

الكفر.أو

!احادوأنه،والفلسفةالنريعةلبنالجمعحاصلأنهطيهأخ!والفد

المعروفثبركلابهأنالاالممكنمنكانماصيفة.أملالسنةعلبهكان

فالا!ئنغال.الأشعريةمنالمنكلمبن،سخطالملةءفاندفىا،دلةجمنا"باسم

وفربقه.رشدبابنحلتالىالنكبةفىظاهربأسببأإلابكنلمبالفلسفةاذن

حولالرعبةقاوبلجمعماهرااشغلالااسنغلقدالسبهذاانثم

ا،!حدبن.دولة

الدبنعلماءينالنزاعأننفرربأنالنكجةسبقالقرلاج!الوبمكن
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هورإخاقوالأل!.طمبىوشق،سياكىشق:شفبنذاكاناإلفلاضة

الجاهوتحصبلالإ؟راءسبيلهوالشايىالنةوذلأناأثرأوإمدهاأمهها

فنأذق"دبنبةاناحبةأما.والعامةالخا!ةعلىال!بطرةلمحفقالىوالطربق

شماشها(منن!ونأنأو،خطرهامننقللأننريدلاونحن.الئايةالمرنجة

الداءأساسالفلسفةأنثرونرشدكانواابنهاج!مالدفياي!ععربةف!ن

تا:رواربماا،ندلسأهلبأنالقولإلىيخلف!نا،ذكومع.البلاءوسبب

عامة.بصفةوأورباالأنددىلمسيحبىبوارمالفلسنىللنكرعدائهمشدةق

رلد:إنامنأورباطكرىموأف-4

إنهقيلوكبف،معاصربهمنرشدابنحوربولمعرفناكيفند

أذهانفىنابنةالفهـزهدهاستمرتوكبف،الإسلاىالدبنروحعنابتعد

الفكرالفلسنىدراسةإمالالىالعجبنباصها!رجعمذا.عمرناحتىالمسلمبن

الإسلابةا!افةعلالفربالعفكبرزحفإلىثمالندهور،عصورفىالإسلاى

درسوا،ممنالمسثزمبنبعضتررهماالفكرةهذهتوىوقدالعصرالحدبث.فى

بعضالفضابامنالعثربنزاد!عثرالناصمعالفرنفىالاسلامبةالفلسفةناربخ

بدراسةالرامنسناعهقالمسلبنمنالباحئينعنىجلمننيهأنلاربومما.افاسدةا

المسنثرقبن؟هؤلاءلدىي!دوهبما،تليلكيرأوحد،الىنأثروافدابنرشدفلسفة

ينلقوقزالواوغيرهاماممرفىجامعاتناتحاففىالفلسفةأفسامطلبةانبل

منلابةولرشدابنأنمهمتسمعأننعدمفلا.الدفبفةغبرالفكرةمذه

العاأقلماسبحانهاللهعلمينكروأنه،الخلقفكرةبنكرأى،العالمبفد!

كلهاالأرواحنجاؤتةولأو،الروحخلؤينكرأنهأو،نفصبيةأمورمن

فجصدونننفلالنى61راءمنذككيرالى،واحدةكلبةنض!ورةفى
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)1(نضكارضدابنكنبفىا،تلقرجوعأو،ونفد

نجدهتدمارالمف!م!اانناجدراسةقالنفلبدروحكلبةعلىساعدوقد

كتب،ماقراءة!نفهينفرنأخهمذك.تجاههالسنةتثددأهلمنعادة

منخهفبلبمايبهفواأنةولوا(عبفأهجومأا،شعرىم!بماجملأنه

وبفبلانفايدبة،الفكرةه!.منبن!ررمنأنعكبير،وطرقملحدأنه

ذلك.بجدونماعكسءدةد،إدةمحاعلمبةبروحإنناجه.راءةعلى

بلأئمنأرسماوبأىفلمفةويننالإطلابةالضاندبناشوفيقابحاولاأ؟4

ال!مابقبنالأسلاآفلاسفةلفونجا،من"وافمهكثبرفىأرطويحورسذ!أراه

بلشناوابن"مارابى!نل!ولابؤسن،الرنبسبةالمىانلمنفىكثبرله

الروحعنبيدفلسفىنصوفمنتستمبعهوماالفيضبةكرة،أبضاادزالى

.،)2الاسلامية

بالزفيعيهحكمواماعدعادلاموقفارشدابنخصومموقفكانفهل

أنة3مالنزمواوملأأرسطو،وب!ئرحكفالفلاسفةإنناجبقراءةلاشنفاله

الإسلاىعلىالفكرإوناقااككرإفحامعدممنبهرشداةنبلزمواأنأرادوابما

بكثيروغبرماي!شاعرةمنالكلامبتأنرعلماءأأ:أخرىبحبارةنفولأو

ا،نمعربةقطربفةعلىنلمهافاحصةنظرة3)نال!لسفبةإوناناآراءمن

نفكبرميننخلطواالآخرونمأنهمعنلناتكعنفالإسلامعقاثدملىالبرت

النظرباتبأممنلاللىلكولنضرب:إءريقيةفلسصةعناصروببنالدبنى

الدبنىإنناجهمقال!رىال!ودنعدأنبمكنالىالنظربةومى،عندم

عهرضد"ابزضهالسنة"نن!رث،منيهابخاقالالللط.عرنالتد)1(

انانجةالب96911ضةالممرالأنجلو

.-89123ص.النيضبتلر.الخاصالنصل.الابقالص!()1

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


158

بعنامحرمز-وماالىالنظربةنلكوهى،الفزالجوهرنظربةبهاونعنى،الزلسفى

!مالذاتهعدمالينأىاإل!!!،الممكنبينالكرتة!ناسنمدوهاأخرى

ابنمنترفيفأبكثيرأقلأواكاف!نهم،ذلكى.تخارجلسببحد

اإلفل!فة.الدبنبينالنوفبقمحاولةمنبهنهضفيمارشد

رشد(ابنفلسفةلينهالدىالمصبرإلىأخرىجهةمننظرنامخنل!ذا

أفلالمسل!ينمنلقيهماأن!دنا،الميحىالغرباوللمقشخصبنهبل

.طهأياماحىعشراالمالتالفرنفذأورباسبحبىمنلفبهممابكنبر

،كم،المسلمبنموتفشنعفدأممزمؤلاءكانمونفف!ن،ذكى

فربفأف!ن،عصهـمفىمعروفةكانتالىاباعضروبجمبعبهألمنواو)ن

فرا،قلناكافلسفتهالىأةسموتوائديدأ،اعجابأبهأعبواشههم

على،اخنلاقمعلى،وادجبونالخصوماتفقوقد.اللانينيناكيديينبامم

الأكبر.الئارحظرمفىهوبل،أرسطوفراحأفضلبأنهالقول

قد،المسامينسالماعندانط!ستالنىرشد،ابنفاسفةأننجدوهكدا

خصومأويجدت،عشرالثالثا)ةرنمنابنداء،أوربافىوعرنتازدهرت

بناب!ونالحدبثالأوربىال؟رمؤرخىمنكميرزاليما.كبربنوأنباعأ

طنا.القرنذلكمندوالمسبحىالإسلامىالفكبرينيننمن!بتالقالمعركة

اوسطىاورالع!قلديهمالفكرأعلامدراتقتخصصواالدينهؤلاءانلنرى

فيلسؤشا.ويناي!علامهؤلاءينلل!فارنةينعرضواأنمنمفرألايجلم!في

رشدابنفاسفةدراسةعلىيهرعددتوافرنفدالوسطىالعصورنلكقأما

الأمر.لزأاذاعبهاالمس،أولهاالنحس،أوونفدمانثويههاأو

فربقبن:الىانفسواالحبنفلكقأوربافىالمفكربنأنالأمرونفصبل
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اي!حرارالمةممربنأى،الكبسةعلىالخارجبنوفربق،الكغوترحالفريق

يرروا)كى،أرسطولكتبرشدابنثروحعلىالاعمادأرادواال!ين

وح.الحرللنكبركبهامنالنحررومحاولةالكنبسةظبمعلىخروجهم

المفكر،لهداالحفيةالفلسفةننويهوالأنصارعلىالخمومنعاونالهدفاختلاف

الدبنرجالنا!همهمحكمأ،نم!جأ،الربىأالعاق،أسماورنه-وطتجوا

بطغيانضاتراالدبنهؤلاء،إلبهونسب،المارقبنوعدةالملحدينإمامبأنه

الالحادوضروبالباعبهاونعنى،،نفمهمارنضوهاالنىالآراءكل،الكنبمة

الحبن.ذلكفىأورباأفطارمنادممتمحبرأ

بدلا،لوائهلمحتبنضونعلمأاحمهاخنارواوأ،المؤبن!صاءلوقد

سينا،ابنأوالفارابفل،آخرإسلامىفيلىوفإلى2راءممينسبواأنمن

؟ذاكأوالذيىوتهذالدىوآراثهمبدعهمأصولعلىالعثورإمكانمع

غيرهمنثهرةأممزكانوأنه،الإسلامنلامفة2خرأنهذكفىال!ر)ن

أنهالىهذا.هناكالضولتغزوالإسلاميةالفلسفةموحاتندففتعندما

أذهاكمإلىففربها،أرسطوفلمفةعنحفبفةالنفابلمكنففبلح!وفأم

تعارضالنى،3راءهأخدإنهالمارقأوالملحدتالكأوعدند.وأ!اكم

أثرأأقوىسبكونالآراءهذهوغأنظنرشدابنعن،الكنب!ةنفالبد

الإسلامبةالفلسفآنطرق!تالتى،العفلبةالفوضوطعدت.انفوسفى

رشدابنطبنثريهيسرعل،الغربىأالعاإلىخاصةبصفةواكصدية

فه.شباسالاةعلىوالنسزنقدهقالغلوأو،عليهوالدس

الم!بحى،االعافىظ!رتالنىالبدعج!خإلبهأسبتفقد،ا،مركانماوأثا

جانبا":أكبدمننستطيعبل،فهاالنفكبرعنبكونماأبعد"وكانوالتى

كؤ،نادهاعلىباثنغبربطريفةورمنوأنه،تطيخهابفكرلمأنه
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إليهنسبوافتد.ذكبهعرمجأنأكيدألهاالمضادةالنظري!اتأكدأنه

الدباناتأنبرىكانوأنه.دنكلمنالنحررالىبدعوكانأنهثلا

الأساطبر،منمجموعاتأوخرافات،بةوبهؤيسبحيةإسلاأمنبها،المحى

علىعانأنهفىثناخص،كتبهعنهكانكنفالدى،الواغأنمع

أنلق(الأضىالأدبانعلىدبنهبسصوجازصأا:لهانأبزمن،ذكنقبض

المقليد؟أوالعمياءالعاطفةأوالتعمبولبدبكنلمالميقالإبمانهدا

ثرنضيهمنهجولبدأىكان4،قوثفطفيةوأدلةعفيةلدراعةننجةكانبل

الراهبئأوالعاط!"الخطا!4الأدلةقبرلنف!هتعافالنفكبرممنازرجلويبزمه

فربحة.و!فاءذكاءم!هألقمومنبهاقغربماالىالجدلبة

فكرةإن3وثبتتنتظروفأىزر،االهمةطهجاءتأبنفن

المدارسمناذفلت4إلحادفكرةفهاالنحررومحاولةانلاثالدباناتاحنةاد

معاركهمءأيامالمبدفرسانإلىالصلببيةالحروبأبامالئرققالربة

فيا!شإنوبفال.الأوريةالفارةإلىوفهاصفلبةإلى،نمالمسلصبن

الإسلامبة،البلادقالأكبرالماسونجةأشاذكانطاثفةالإمماعليةرثشالصباح

الىالآراءبكثيرمنلهبعد،ندبنفيهاأوربافىانتثرتاد،الماسونيةد)ن

مبادئاءانتوان،اثلاثالدياناتمنالامحمرتفامظهرقتفف

الاباواتينايحالفآثاروعوالكا:وبكىبالم!مدمفىبرلمضص

)1(.والملك

هاجم-أنهجانبنامننعزفإننا؟رشدبابنذلكصلةمالكن

أنهبفينانهلمولكننا.الكلامعلماءومالدبنرجالمنلف!!رأبنا-كا

يه.ا!الأجملرمحة،لد-ثرنهأ-بينالإصلامان!لركابخا)1(
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المسبحببنملحدوالبهتبلماذاف!!ناربماوهكذا.الفرآنن!صبهاجملم

هذاإليهينسبواأنعليهمسلومما.الكبرىاثلاثالدباناتاحتفارنهة

الرصعنئكر3،ممنليهأوورجالهالدثنيقثفرقونلاأنهمالمزعومالرأى

ندالوحىأنيعلمالمسلمأنذك.المسبنفكرةعنعيرأاخنلافاتخنلف

ا،ساصىالمرجعهماوالسنةالكتابوأن،ال!لامعلبهالر!ولبموتانقطع

فى-،المسيحيونأط.خلافمنالدينهذاأتباعبينيقعقدمار2ق

لاوفىال.بلأالسلامعلبهمب!ى/رءبنفطعلمالىحىأنفيعنقدون،غالبم

بعضأنوفى،تطورعفاندمقالسمبو5وهدا.الكنيسةرؤماءعلىش!وانرأ

نكن3لمالأفلقأوجدبدةعقيدة،حبنحبنبين،يفرررؤسائهم

الطداءرفعأوكعقيدة،الباباعص.قيكحفبدة،ا،وانلالمشح!نلدىمعروفة

أخبرأ.الممحدممنايهؤ.ئننةأوكؤلبقة،المماءإلىمربم

جهاجمارشدابنأن،عئرالثالثالقرنفىأوربا،!ةممرو،جدفل!ا

وهكدا.أيضاالدينح!جمأنهظنوا،الإسلامفىالدينعلماءمنجماعة

بعدمالقولفىعليهبمن!دمنخبرأنهفاكالدبنعكاظارجبنإلىنجل

ئعرف.كانأنهظمبفوىكانومما.بهاالموحىالثلاثبالدياناتالاكزاث

ضض.ماوضحالذىهووأنه،أرسولفلسفةا،كبرهوالثارحبأنهلدصهم

الفولإلى3رائهعلىالاعمادادعوامنبعض!ذهببل،الأوانلفلسفةمن

)1(.لهممعاصرأبكنيكادانهح،البهارالقدماءالفلاسفةأحدبأنه

عندماارشداةنمرثف4ضيةإلىبفطنوااف!نهم،أمرمنيكنوصسا

الجدلية.طريقغعقممنرآهلماذلكإنمافعلأنهذك.المتكلمينهاجم

.8،ص،رخدابنضهالمضلنلرت5محابخااننلى()1

الإسلا%النلنةقدداطت
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سرشد،ابنفطنلةد.عبهاالبرمنةفىأو،الأطلاميةالعقاندنفريرفى

إنارةشبنبطول،الجدلطريقةأنالى،نجلمنالغزالىالإمام،فطن

إلىالمسلمونانقمفقد.ن!فاضررأأكثركانت،اإلنادالتحمبا

أنشأبعدأنامع،حدهاالحقعلىأغامهاطالفةكلندعىطؤت

كذ.والكذبالحقبنمبرأللمكرنةبكنعفلىأساسعلىج!يماشضد

الرأىه!اانلهفلتئم،بقعهعرضاصألةالمغزلىعلىعرضتأنكلو

للأشعرىنلتأنكولو.بهالنسليملهصبقطيبهرلعادا،شربةرأىهو

ويس!نطينقبحلعادالمضزلةرأىهوانمابسترسنهال!ىالرأىه!اإن

تبل.شبسنحسنهكان

هوأورباقعشرالنالتالفرنضكروفبهوءال!ىاظطاطاومنل

:لمهمبفطنلما،خره!اف!ن.المافىالفرنق،ربنان)رنستهفبهوغما

ابكلينعندالجدللطربقةمحكدانهمنناشبط،رندابنطبضبقةلملى

الدياناتبهجاءتبمابحفلبكنرثدلمابنأنالضائدعلىالرهنةق

رشدكانافيأننهبفهمنصإلىاهتدىانه"ربخاناويفول..السماوية

النمىهدالكن.خرافةحدبثإ.!ايقولوكان،الدباناتجسبعبخقر

العصورقاللائنترجمهفبهافربماكان!جطوإنرثد،افيمحبقبحدلا

رشد.ابنالىاظاصرأيهينبأنالى،ريانامالوربما.اليمعلى

المسيحألوهيةفأنكر،المسيحيةدياتهعلىخرجتدكانالمسشرقيهذاف!ن

الممبزات.فكرةمحاربةإلىذ!كا،اسرايلبنىأحدأنبياءإنه:قاللا

النالتأثاءالفرنق،اوربافىالدبنرجالأنالعجبيلىبدعوومما

رضدابنإلىالغربىالعالمبدعجمبعنشةفىخصوصيحانفقواند،حمثر

http://www.al-maktabeh.com



163

اتخذ،ولكهم.الجزنبةللاشباءاللهعلمبنكرالفيلوفضاأنشلهمفزمموا

ذكفىجدواالآخربنأنحبنفىأعقبدنهقللطنأساسأاكعمه!ا

كلامن،أنمعأالفريقينعنغابوقد.الخا!آراءميعضدماازعما

الل!انماي!نهما6رشدابنمنالنه!ةبهذهأحغكانسيناوابنالفارابى

فقط،العامةالفوانينأوالكلباتيعلماللهبأن:رنالا،للجزلباتاللهعلمأنكرا

أوكلىبأنهلاثوصفاللهعمأنرشدابنفيهيقررالذىارقتفىوذك

،الإنساقالعمبأوصافروصفأنلايبغىخاصعلمهوبلأجزق

اظالق،علمببنعنان،ضىءكلخالق،نهضىءكلبعلمفالته

.الخلوقوعم

بعد،فمااليهشسبالىالمةترباتهدهبكلبحدمىكانرشدابنوكأن

الأدلة،!اهجعنالكثفكتاب"بهونربدمقدما،عيهابه!ردكتابافالف

.الفبلسوفه!ا3راءعننعببرأصدقبعبرؤو!اب،الملةعفاندفى

البدعوبحاربكنبرأمن،بحنةإملامبةنظرجهاتبعرضالكنابمذاوق

،الكنابهداأبةالىامدنبنضفبنا،تأحد،-ونيههفطنوند.والأباطبل

رشدطابنعلأملنهالىالدبنيةالعاطبةاخلاصقاثكيشطعولم

فلربماب!رىومن:ففال،الكنابنب!ةفىيثككبحدفماعادلكنه

كهالىنظرهفىالصباع!دتمدهللكنالصبا.ع!دفىءاحبهألفه

؟الكعابهذافبهاافأالىالسنةوهى،والخمسبنافمسة

أوربا:فىرئدابندألبر-5

منابنداء،ا،وربللنفكبرانطلاقنقطةرشدابنفلفةكانتلفد
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الأكو!ا".وماس!"وبهالجأثربنأكبروكان.االالتعثرالمبلادى،لقرن

فبنى.،لعقلالدين!ينبالتويخقاظا!رثدابن7راءمعظمأخ!)الدى

،حرصلكنه.ادجيةالعفالدعلىالبرهنةفىالخاصةنظرهوجهاتعبها

علاليهبنسبوأن،الرشدىالمدبضيضبسزأنعلى،نفسهالونتق

تامةنسوبةتوىأنمدفنامنوليس.أوربافىستضكانتالىوالباع

ا!ايد،المسلكنلشمأنعبن!ببل(الفيلحؤننهدهسملمبكلين

التنبيهالىفسنارع"!هماخلافشهأوخلافعه!دناإذاأتا!!عق

عليناتوسمذمب!ايننالمقارنةأنشيمنعلاهدالكن)1،.4،لإ

المسبحى.اليل!وفمذبفىبالغايرأنأأثرقدالبلسوفالملمبأن(الاعزاف

الفبدوفينمذبنأنهىالميحيةالفلسفةناربرخقالاندةالفكرةان

بحيدةالممرةه!هولكن.يخه!ااظلافرءإلىسميللأخصمبنكانا

كذقوالبب.شيئأمحيرأالآخرعنأخذأحدمالأنوذكأالحقحمن

ونعنى،خصطايهايهدفكانالىالغايةنفسإلىيهدفأنارتضأنها

الاتةاقأنممنففايب!رأنيككنأبضاالمميحىالدبنأنعلىالرمنةبها

نوماسنرىأنالعجبرمن.حفالقمنأرسطوفلفةعبهماتخىمع

أيضامعهيتفقبل،فحسباكيةلافى،رثدابنمعيفق،،كى

اترفيقفىاتالىىانالمنهج.الغايةطهالىبهض!ادالحانلاصطناعقى

نفسهإلىببهاالنىالحلولأنكا،رشدابنمجهووالصلالدبنيبن

رثد.ابنإليابفهالىالحلولنفس.هى

يكونأنبمكنلا،اللهشهبةوهو،المقلبأنمعابسل!انة!صا

نطسلسوناربالادشدابن!ندالمر"ننلىبةثراتقانزسنا.ططا)1(

."فكويه؟ا
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أد!الأساميةالفكرةهذهأنوطبيعى.الرسلبهجاءال!ىللوحىفاقضأ

بوجبالأسلامأنذلكرصب.ا،كوبنىلتوماسشهارضدلابننكنأن

جمالفىالشلنحصرالم!بحيةأننجدأبيأذكعلىومجثالشلاسنخدام

والعفلالدين.ينالوفاقأنأى،الإسلاملهبحددهالذىالمجالمنأضبق

شىء،قبلكلعفلىدبنلأنه(المسيعبةقمنهالإسلامب!راقكر

)ذا،لكن.أسرارمنالم!بحبةعيهنخوىمامثلعلىلابحنوىومو

وامنحؤالحفبفبةرئمدابن2راءاتنىندايهكوبنى.وماسإننلنامخن

.الآراءمدهإبهنفلتكبفنبينأنارابفن،لنفسهوادعاماعبها

،ونعىالسؤاله!اعنرشدبنلاالمنصفبنالمنرقبنأحدلفدأجاب

رسالةاتضقطاألفقد.،بالابوسأسبن.ا،سباقالمتثرقبه

السالةوطه.ا،كوبنىنوماسعدالدبنىالرشدىالمذءبحماهاخا!ة

الميحى.الفبدوفإلرشدابنآراءمنهانربتطربفبنفاكأناضافيين

موالمباشرغبرفالطربقمباثر.والآخرمباشرغبرالطربفبنم!بنوأحد

ببنالنوفبقفىبمونبنس!طيعلىاطحا!صفشماسأن

،ميمونبنصسىعنأخذأنها،كوينىصراحةذكروقد.والدفيالعقل

الايمانالإنانعلىنبمالعفلبةالىاي!باب0عن،فكرنهىاليؤالبلوف

بعدانجمكنابهؤىالبلموفذكأننعلمأتاغبر.،اوحىاللهد!بر

الدبنيناكوفيقفىنظربنهمنهاتئبىأنهبمعق،رشدابننلاميذأحد

واليل!وفالمسمالضلرفببنالوصلمزةبمونابنبكوناوهكإ.والعفل

،الأخرىكتبهفىهذهنظرينهفعرضعادالأكوينى.وماسلكن.الجى

جاءواومن،طعرهلظن،منهاسنفاهاالنىالمصدرالىبنبرأندين

.ابنكاره!نأكا،بعده
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الإسلابةالكفأنف!وبالابوسأشنذكرهال!ىالما!ثرالطربقوأما

!ظ!ة،المسبحىالدةنرجاللدىمجهولهنكنا4العرثر4باللهالمكوبة

الكفوم!ه.ا،كوبنىبوماسإلهايتمىالنىالدوبكانطائفةلدى

رشدابنكفنغكانتكا،اإلخارى.سباوابنالنزالىكنبشملت

الكمئفوكاب،المفالفصلوبهاب،انهاةتنهافتككناب،أيضا

طلبطلةكاضيسةردبسأنالمعروفوصن.الملةعفاندقالأدلةفاهجعن

اللغةلدراسةأفربفباشسالالىالدومنيكمانطانفةشبعئةأرسلفدكان

الكنهه!هقبجدونعتقموكنها،ال!!مبةالثفافةعلىوالاطلاعالعرببة

على،مارتانإربموندوكان.عقاندمعنبهيدافهونبسلاحثزودمما

علىوأكبرشدابنكتإلىافدىأنهقولاشك.الفسهؤلاءرأس

نطابقمن!اهماذلكعلىوالدلبل.شيئاكثبرأفهاوأخذ،براءتها

نكاد-جمةمننبهدهمابل،المف!ربنه!بنعندالنظرجهاتيننام

!غيرةرصالةرشدابنلدىنجدة!لا.رثدابننصوصلبمضحرفيةتك!في

فصلاالىكتابهأ!ا!االنىنلكوهى6،الفدبمالعلمق4ضبااعلا

رسالة!ورةفىنجدووهى."الاتصالمنوالحكمةالثريعةيننجماالمفال

بئأنإلبه!*سؤالعن-وابا،أصدفائهأحدإلىرشدابنكنها

فبررضأبمزقأم:أهوكلىالالهىالعلمصفةنحدبدفىالفلاسفةاخلاف

بهرفلاالعفدبهرتلامنإنويقول،قوخهاقكلالمشكلةرندابن

حتىالمعقدةنفاصيلهاكلفىالمنمكلةهذهاز!!منلابدأنهأى،الحل

المفكرينببنالخلافشبأنيلىيخهاش!ىوأخيرأ.حاولحلهاحلايمكن

بطبفواأنأرادواعندماالمن!كلةتحديدواأساقدأنهمالى.رجعالإسلايبن

الإلهى،العمعلى،أوكلىجزق)نهيفالاللىى،الإتاقالعلم!فات
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علمعننمامامح!فلفاللهعلمأنإذ(لهاولامبررللمنارنةلا!هأنهمع

الانسانعلمأنحبنقأايهشباءبمؤقسببظلىفعل!ه.الاذمان

لاحقالإنانوعمللأضاءطبقاللهعمأن،اىا،شياءرجلاعنسب

كلىاللهملمإننقولأنالرأىقا!لطلفئالأمركذلككانف!ذا.لها

خالق،نه؟شءبكلخاءدعمإنهنةولأنالأد!بلأجزقأو

ثىء.كل

وأعطى،رشدابنفعلكا،حددالمثكلة،طرتانريموند)فيء

يفلدهأنينسلمأنهيلسوفنا،كااختارهال!ا،طسنف!لهاعلىحله

وجههسؤالعلىبهاررطلةينةعلىالرسالةتهكبأنكأبضا

.،صدبقإلىرسالةابسبها!و،أصدفانهأحدالبه

ربمرندهمحعابلأن،داحصرلاأمثلةينمننذكرهواحدمثالذك

ابنكناببثبه،اإبهودالمس!.ونإلىء!ئخنجرطعنة)المسى،!ارنان

كب!ننركةايهفكارأتكاف!ذا.موضوعانهونؤبفصولهنفسبمقرشد

نجدهلماحرفيةترج!ة،سارنانريرنداعندا،فكارمنهكات،وإذاالرجلين

الآخر؟عنأخ!أحدمماأنونقررلؤكدأنلناأفلايحقر!ثد،ابنعد

نزبهابئبهاي!كولنىتوطسكدالمسانلنزلبنجدف!نا،ذكمنوممز

مأ،الخواطروتوافقالصدطةعضإلىذكيربمفهل،رشدابنكد

الرنببهن!أخذالأكوينىنوماس)نونقول،المنطقنحزمأنالأول

)1(؟رشدابنعنأخلها،!ىهذاوأن،مارتانريموندص

معاصرنخصعصبحىمزلفكدنجدأنملااظواطرنواؤمنوهل

.،رشدافيضدالصفةنللآ!كتابخاشالأولالنطانيلى)1(
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نجدهالفةزحرفيةترجمةخونتكادقرة"الأكوينىنومامىادراسةفى

الأصآذأنالىهناوأشير.)11الهاتت!افتكمابفى!شدابنعند

الأ!بنى6المدب5عنق!؟كتب،،فراشدىبال!وليججل!ون5

دررالمدبإحدىسبةالنظرهدهإن:وقال،البائرالخلقفكرةعنففرة

،والىالمسلعبئعدذانعةكانتالىالفيضنظربةبهاعارض،واقاثربض

بجهل"إجلسناي!سناذأنومع.السابفبنالمسبحبنبعضضهمأخ!ها

الخلاصةكتابمنماخوذةالمسألةم!هفىكنهاافاالفقرةف!ن،الرببةاللفة

ينالن!إفقأنعلىفاطأدليلآمداألب!.ا،كو!يوماسالامؤلبة

أسمووانما،العجزاتإحدىليىرشدابنوأساوباجلمون!أسلوب

عنالنمىأخ!،نوطس"أنومو،فيفلولانهبرأعلمبانفبرهبمكن

بذكرالاشمارادنربدولا.رشدابنعنأخ!هوه!ا.مارتانربموند

زاتالمبإننفولأنبكفىوإنما؟انفلاعلوافحةدلالةندلكبرةأمثلة

نفسبرإلىنلجأوكبف.إ"انسليميمكنلاأمروالفلفىالفكرىالمجالق

مجن!ه؟بلالعفلبفهلهمخرنفسيرأتفسبرهأمحنإذالصدفةباالمذه!نإينالع!إفق

رشدابنلدىالديية61راءدرشالماإنخا:آخرجاتمنونفول

بهةي!نالكب!يرالشبهوجه!دنافاحصةدراسةالأكوينىهوا.وماس

ؤلوجد،والآراءالأمئلةوفىانمهجفىقوىشبهجه!اك.فهحانظرءل

.والمصطلحاتا،لفاروفىالدثةالىندعوشهأعهأحبانأ

المصاثرمنالمشحىالمبمنافنسهاالقالآراءمذهنجدأن،ومك!ا

معاصربهلدىظهرت،رخدلابنالفل!قالانناجمنمماولا،الإسلامبة

.76ص.إقالاالمعدر(1)
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ال!ىالعريضالمجدذلكفىسيأفكانت.المبتكرةالجديدةالآراءبمظهر

العبقرىالرجلم!هرقيصورونهم031الغربىاوللمفىالآنحتىبهنم

أهلبعضأننجدول!ا.!ره،)ذى،الإسلاىالفكرطريققوقفاللى

لانعدواطفيقةلكن.بفدمهرشداةنرأسثطأوهوعورهكدمالفن

لكىزالحفبفيةرشدابنآراءأخذقد،اي!كوبنىابوماسبكونأن

نلامي!أنهمزمم!!الذبنءؤلاءءلىأىملنه،أبناءمنالملحدبنعلىبها

أرسطو.لبشر!حهعلاطلاءيملسببرشدابن

من2راءهاشفىانهالعبةربةادعاءعلى،اي!كوبئ.وماس!ساعدولفد

الدومببهانقتسىعلبهعزكات!رأالنىالعحبحةالإسلابةالمصادر

ذلكبعدعلبهمالبسبرمنوكان.لأنفهمبهفاحنفظوا،بقيةأفرشال

ابطولةادعاءأنوواضح.خصوعمبهيحاربرواوأن،لأنفهـهميدعوهان

الفكرلأهلالمبزةال!ةكاتالى،العامةالجهالةمذهيسط،ريةوالبة

فىوالعبقربةابطولةادعاءيكنلمنفول-اليسما!العصورقأورباق

العسر.با،مرالحالهذهشل

الإنناج،إلىالآخر!نماقدوا،فيأورباالكهنوترجالأعداءأنولو

بحثلربمااو،البطولةادعاءخصحهماتطاعلمارشدبنلايرنجق

يشبوالكى،رشدابنموىآضررجلعنالكنيمةعلاظارجون

.الحادم،ايه

منفاكالدينرجالفأفاد،ذكخلافعلى-رتا،مورلكن

رشد.ابنعلىالهلطادعاءإلىخصومهمانمرف،ببماالإملامىتفكبرنا

نف!تكا،أر!وفل!نةنفدتا،خبرالطربقه!افن،ذلكى
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لظهورببافكمات،عثرائاكالترنمنأوربا،ابنداءإلى،العربعلوآ

.عندمالحديثةانخة

والطل:الدبئييناكودبئقرل!دابننبم-6

وربما.والعقلالدبنببنالتونجقمحاولةفىريئدابن3خرونسبقصا

نافبر.)بهالاربأنالمحاولاتأحقالصددهذافىالضالىمحاولةكانت

ساجهفاق-بى،!خزالىلدر!خعأنهءادةبظنالذى،رطبةةفيلوف

وصلناالىالتانجععلىنجاءالراىه!اونفول.والفلسفةالدبنببنقالنونيفى

نجبيناوقد.العظيمينالفيلرفينهلىينمنكلمهجدراسةقايها

طبق)1(.فصلفىادزالى

ننححرالفبلونانهذاننجهابنفقالىالهامةالنفطةأنصنىلمؤكد

الكلامعلماءمنأخدكلادافقد.وأ!حابهالكلامعلممنموتفهمافى

هذهفىنغإ.مماالئرإنالضالىالإمامقالبل،كمغبجدلأملأنهم

اراسعة،اللهرحمةبضبقواأنأرادواالدبن،الكلامطماءظهرفذالأمة

كل!،نإثؤ)2(اك؟اصبنمنيسيرةضزنةعلىوتانأ4اصكمجلواوأن

الحد!اهذانهمفريقثتجماوزكلثم،ايرأىقيخالفهمنيكفرفهمةريق

العقاندعلىالبرمنةقبمنهجهمبؤشرالممإذا،المسل!بنعوامنكفبرإلى

،النفرجوالثمنبالجدلطربقعنبكنسبفدالذىالأيمانأنمع،الا!لامبة

.العاتلىكلاننوةالى،مابحال،برقلا

قصيبةبرمنةلناأنأدلبرهن،الآخرهو،أؤدففدرشدابنأما

.االاقالضلاتد(1)

.79انلىص)2(

http://www.al-maktabeh.com



171

ونثنت،الهسحنصدعكبفبببنوأن،الكلامءلماءمنامجفسادعلى

إلىسا!موانهالكلامعلاءجدلبسبالأمةهذهوتفرتت،الفكر

فانمرفت،عفولهموتعطيل3شيوضتقلبدوإلىبعضأ،بعغمتكفبر

صابعلذككانولو،بالمعرقها%لنظاهراللججالىنهمنرنةكل

الحفة.والنربعةادلبمالنفكبر

الدينروحالىأفربأنهمظنواوإن،الكلامعل!اءأنرأباوفى

ينصفواولمأنفسهمينصفواف!نما،رشدوابنالكندىأمثالسن

منالقرآنن!جالىأةربرشدوابنالكندىمنهجكانففد.الفلاسفة

واهيا،م!أكان!جهمإننقولبلأاداثلمنكثرقمجم

الكلامعل!اءث!خأنعنأع!زومو.إنناملاف!ص!جدلمنهج،نه

ولم،.يخهمفماواخلفوا،واحدةجهةثؤلفوالمأنهمبدليل،أنفسهم

المانلمحبرءنقخلا!مأنوهو،رشدابنإبهفطنماالىي!نوا

إباها.نحدبدمسؤإلىيرجع

نرتتالنىالمشكلاتأنرشدابنلايبن،ا،د!ةفاهجكتابلذ

وأن،لفظيةمثكلاتمىبل،مزعومةسنكلاتوالمعشلةا،:ربةببن

عدلماالنعصبروحعنبعبدةفطمةعلسبةبطربقةعولجتلوالمانل

بالكفر.الرانقإلىبدعومماأو،بيخمالخلافبرماهؤلاء

وينبيناوالصلةالإلهةالصفاتمسألةفىالكلامعل!اءاخلفلقد

اسنحالةأو)مكانوقالجهةم!ألةقاخلفواكا،)1(شحانهاللهذات

قيمفف!!ولم،والقيحالحندق،الأءرىالحباةقتعالىاللهرؤبة

،صاتالجمبخبرأددون،الحناتدالأضحرثرأىشال!زالصر)1(

.هاكل!تةالإرومبينايلرتةشل.كا،قكلفك
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لهؤلاءبببنأنرشدابنفأراد.إلخوالفدروالفضاهوالجورالعدلمألة

.اظلافبو!مافاكنلبىثمومن،للعفل.طاةفةالإسلاءيةأنالعفائدحميأ

فىالديىالفياسوفهذاعالجهاالىالمصماثللأمالآنولنعرض

الملة.عفاندفىالأدلةناهجمحعابه

اللهوجودأدلة:ا؟ول8المسأ

بعندلااللهوجؤعلىالدبلأنإلىالمسامينمنقفرذهبلفد

القر2نبهجاءطعلىالاعأدهوذلكإلىالسببلبل؟الةلعلى

الغبةقإمكانتالدبن،الظامرأهلموهزلاء.ار-ىأؤالكريم

وكأن.رشدابننبهعاشال!ىالعمرفىالم!ربؤلىالأندلسبلاد

نفسهبا)!حىالنصدبقأنبظون،العفلشأنمنبحةرونال!ين،هؤلاء

بهؤلاءنف!هشغلألارثدابنوثرىاالعفلاشخدامإلىبحناجلا

،الكلامعل!اءنعلكا،بالضلاليص!يمأننفسه-رضىولا.الةوم

استخدامعنيعبزولىالناسمنجصاعةبمتىانه:شأنهمفىقالبل

ثرنضونها.القبرالطريقةبهبؤتواأنإلاعبهمفااللهي!ودمعرفةفىولهمعة

من2عددلمذعرأنبعد،ففال،صهمالخربةعنبئورعلملكنه

العقل:طربقعن،+ؤهالابمانإلىالناسنجهااللهدعاالنىالإلات

الفربحةوبلادةالعفلفدامةبهتبلغمناناسصث!جدأدبمتغإولا

ب!لمعلبهالله!لىنصهاالنىالرءبةاي!دلةمنثنأبفهملاأن

منبالتهالإ؟انفذضهجدف!ذا.الوجودأقلو5وهذاللب!ور،

،.الطعجهة

يعت!د!نأ!مزمموافقد،ومعتزلةأشعربةمن،الكلامعلماءأما
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عدمث!وربندليلينفاستغدموا،اللهعوعلىللبرهنةالعةلعلى

:وكلاةابوصبىعلمأى،الكلامعلمدار!

:الالرداب!وهردبل)1(

وطه.،أبمزاءمنتكوناالعاقإ-ودةاالأجسامأنفىوبنلضى

بسفرلاامسيماه!الكن.وههدا،أ-زاءإلىتنهابمكنا،ءزاء

ابرز-ومدا.شجزألابمزكدالؤوف!ببل،لهنهايةلاماإلى

حالاتلهانعرضةالةزا!لواهروكل.الهردالجوهرهوبن!زألاال!ى

حادثةوءى.ا،ءراضاسمعبهابطلفونا!اهىا،حوالومذه.نحنلفة

لابدإذن،ا،عراضعنننفصللاالجهإهردامتوط.منغبرة،نها

حمشه،حادثفهراطوادثعنففكمالالأناشلهاحادثةنكونأن
نم،حاد.ةفا،-ام،حادنةالجوامركانتولما.لدبهممنهورمدأ4

.)1(اللهوهو،محدتمنلهولابد،حادتالعالم

علىبعن!دصنأضهمأولايخرى،الدلبله!اقرشدابنوبنان!ثهم

ؤلاحظديمفربطى.بهاتالالتىاذرةاظربةهى،قدبمةإكريفيةظرية

ظنضىغرضففبقاسنخدتفدالفدطءعنداذرةانظربةأن

اللهيؤأكارإإلىسبيلاأتكاأنهاأى،والأشاءرة4المعتزاربدهلما

نبرهنأنال!برمنأنهإلىطا.بحنامادبانفسبرأاكونانفسبروإلى

من4نلاحظطعلىإناء،الأءراضجميعحدوثعلىعغليةبطريقة

فهلبند؟رئمبصفرنمبوافباتاأنلنانبنف!ذا.ب!ها!دوث

3و3ضرأوللهالزسانأن،التجاربأوالحسطريقعن،لنابن!ن

.اليهابطاش99ص،وانطررالابقالمعهانل.الدليلمراسالزالىلإطمضرا(1)
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*أنالفولبريدولكنه،أالعابةدمبقولرشدابنأنذلىثمعنى.ولب!

الجداية.بطر!ماوالعاالزمانحدوثاثباتعنثمبزونالكلامعلمأهل

نننهلم،الجدليةاهب!مإعلىبناء،حادثالعالمأنسناواذا

،أضرىدونلحظةقالعالمحدثلماذا:فألأنيبهتإذ،،الئبهات

تلك،أوالاحظةم!هقإبجادهرأتالنى،الإلهبةالأرادةعلىطرأوهل

الاعزاضات؟سلطهعنالكلامعلماءجوابفا3جدبدتصميمأوعزم

رؤمأدلهمسلشاولو.وت!ربعأنعفبدأأكزأخىحلولاوجدوا.ربما

ا)واضحةالس!لمةال!ثرعبةالطربفةمىم!ههل:تألأنبق،حاحمة

الدللأنهدارشد،ابنول4ثكا،والحقأالكربمالقر2نقجاءتاؤ!

ا!زحدوثببانقسلكوهاالىاوطريقهمفلسفبا:ولاثرعبا،لبس

نذ!معناصةطربفة،الفؤابوهربسهونهالذىوءو،بنبألاالذى

الجمهور.علىفضلا،الجدلصناعةفى4ارياضاأهلمنكثبرءلى

.،ابارئ!صإلىببفبنولاضضيةبرهانيةكبرطريفةنىذكومع

العةولعلىنفسهفيرضال!ىموالمنطفىالبرمان،ن6برهانيةليستومى

ونلم،إج!الاانطنىابالدليلتسل!العامةلأن،مستوبانهاتتلففي

الفر3نلأنكؤ،نرعبةغبرطهـلفةوه!.وتفصبلاإجحالاوالعلماءاظاصةبه

.الةردا!رمردليلعلىبحنىلاالكربم

:اإلوا!الممكندبل()ب/

واراص)1،،الممكندبل!وه2خردلبلالىالمنكلمونلجأوتذ

مخالفنحوءلىبوحدأنبمكنالعالمقوجدماكلأنفىبنلخصومو

الزال.ا!طماشاذابسالممالىأبا!طمالاكللتابم()1
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"دىالمكمانفبرالفراغمنبخلأنبمكننفسهالعالمبل(علبههولما

أفضلشعا،أاللهيخلقأنالمحكننن،ذلكمنوأكز.فييوجد

الممكنمنبأنهأيضأه!هف!رتهمعلىاستدلواوقد.الحالىالعالمهدا

بط3وأن،أسفلالىيسقطأنمنبدلا،أعلىإلىالحجريصمدأن

الأءركانومنى.إلخ،أعلىإلىيصدأنمنبدلا،أسفلالىاللى

مذاأصابالىخبلوقد.ءدثمن41ولابدحادثفالعالمعذك

.الإرادةحريةعلى،نفهالىفتق،يرهن،نه(نوىدلبلأ؟4الدليل

المطلفة.الألهبة

ليىأنهفبرى،الدبلهداإلىالنقدفروبوجهرشدابنلكن

،اب،الدامةنجالفلأنهظلثعفلبالب!أنهأط.شرعباولاعفيا

نرىلأننا،يك!بهم2الاأننجدفنحن.العلمروحمعيافىأنهكا

وتوانبنأسبابأهناكأنونملم،اظا!خلفنهالكاتاتمنأوعامملأن

يبةالطالأسبابجؤانكارإذنثربدونفهم.ال!ونقاللهأؤعها

شرقبةالحركةأنقالسبنجهلكنااذاأتاظنراوند.اللهخلفهاالتى

رىكا،إذن!اك.مو"وغيرالسبمذاأنذكفعنىكربيةأو

مجهولةالأسبابه!هكانتوإذا،الاوبةللحركاتأشاب،رشدابن

نخنلف+أنبجوزالحركات/لكأنذلكسنىفلبس،الناسمنطا!ةلدى

!.بلابالقوانبنجهلهمونبنخ!المنكلمبنهؤلاءأنرثدابنبعنقدالجسلةؤلى

.الآنعلبههولمامخالفنحوعلىأالعابكونأنبجوازالقولالى

مصنوعأ،شبنأثهـىاللىا)عاىةالر-لشبهمعندمافمسخروفد

مع،علإ،و5"غالفآخرنحوعلىيكونأنبمكنأنهفيصتد

يعرضمابكونأنإوبثه.أجلهاشمغاقالوظبفةلفلىأدات
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لمنيحرضبما-ي!أا،شياءمذهفىالنظرعند،الأمرأولق،للإنان

ؤلك.الصاخنالثأهلمنبكونأننجرمنالمصشعاتأجزاءفىبنظر

االمصنوعات.بكفىماكلأذظنهالى!بققدشأنهم!االذىأن

المصنوعذ!ثعنوثوجد،ءلبههومانجلافبكونأنممكن،-لهاأو

"ااأجلهمنصنعالذى،بعيةالفعل،ذك

إنكارإلىبت!ىلأنه،نرءبادبلاآضرجابمن،دبلهموليس

المطلقة،اثنةبؤكدواأنأرادوا31.خلقبماوشابتهاللهحكمة

الطببعيةالفوانينلوجؤانكارمأنإلىهذا.الحكمةإنكارالىفاتهوا

الملحدين.الماديننراىهووهدا،الاتفاقأوبالمصادفةالىالفولالانجاهصناه

التى،الصفةعلىوجودهنقنمىفروريةأسبابللشىءتكنلم"و)ذا

الخالقالحكبمبهانجتصمعرنةمهنافليس،مرجوالنوعذلكبهاهو

ا!وعةالأ.ور!حرقضروربةأباب!نابكنلملوأنه،ك!غبره"دون

ألبىبصاخمن!ونالصاغإلىتسبحكمة،ولاأصلاصناعةفالكنكئ.لم

بمكئوأممالهأف!الهجصبعكانتاوالإنسانفىتكونكاتحك!ةوأى

ينأقمثلاالابصارب!ون-ى،عفوبغبراو،انفقعضوبأىكأقىأن

)بطالهووهلىا؟بالأنفبتأقكابالعبنوالثم،بالعبنبتأفى3با،فن

.،ذك!نأحماؤهونقدستتعالى،حمكمانفسهبهحمىال!ىلل!عنى

شهةأكلمنبمأمنف!نهابهانطلواالىالارادةحريةمثكا"أما

جمغبهلهتنكئهـفعلمصثىءكلبربدسبحانهالله،ناؤك

البنريةالارادةعننخنلفسبحانهتهواراالىمن.لحظاتجميعفىالكماتات

الإناقالعلمنفمىبببنةوؤجبدةاحنالاتعدةبيننزددالنىانافصة

المشقل.قسيقعطمعرتهمن،وصزه
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ف!ن؟للئ!رعنحالفأولش،!طقدليالمأنسلمنانحناذاثم

ذإأأخرىكلرةبرأ!اتطل،الابقالدليلأنارهاالنىالثهاتقض

دونلحظةفىالمسكناوللمبحدثأناللهأرادولماذا:نناء!أنلا

ذلكبعدلبق،الئ!4طهعلىاردااتطاعوا31ةرضناولوأأخرى

أ-دأ،يفغلاال!ىالدلبلهذاعلىلايحنوىالكربم"ةر2نأنكله

الأنفص.بثقالابففعلاآو

الديلومر،اللهجودعلى4افؤدليلرشدابننقدكذلك

؟حمغجاءالاسلاىالدينإن:هالالصوفىالذوقعلىيعنمدالذى1

أكثروالنفكبرانظراعلىنحثالىالآباتأنالىهذا.خا!لالطانفةاناس

نظرموجهةعلىللبرتالصوفبةبنأولهاالىالفليلةالآباتنلكمنيكثبر

.4،نلاص

الرعأدلةأنثرىانه؟رشدابنبرتضيهاالىالأدلةفا،اذن

بها:ربدو،العفلأدلةس

الألبة:النايةدليل(1)

والكالناتالأشاءمنمح!!أبضأ،أن،وبرالعفلالحسبةبالبداهةثتفد

وظوامرهاالكونملاءتتكونأنالمصكنمنوليس.الأنانبهاقصدكأنما

ب!ؤالفولإنبفالتدحقا.الاتفاقأوالصنةالإنان.وبدةلحياة

بفالندنم.للكونمحورأانخاذهنريدأقاسناهبالانسانخاصةعابة

منلدىمقنعةالحججهدهمئلنيووفد.منهأكثريفالوتدذلك

كرمه،اللهبأنبعزفأنوباب.نفطفدرمنبننقمىأنعلىيمر

بجزمونالعلممثتةيكابلونيناللىالعلماءكثرةلكنبنرأ.جملهيان
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أنمطلفألامجوزالنابئه!هوأن،ال!رنمداقبماخنابةفاكبأن

الصدفة.ود-ةنكن

السبمة4العفلبةوانظرةابةالداهةبهننهدمابؤكدوالثرع

.الفر3نمنعدبدةب!ياترثدا؟نبنشهدوهنا

اليية:أوالاخزاعدليل(ب)

!نةالاخنراعظاهرةف!ن.والوضوحبا)بداهةابضأبخازدليلوهو

سخرة"كونظواهروكل،أالعاأجزاء.جيمفىبل،والنباتالحيوانق

الدلإلوم!ا.نح!رفأبكونأنفلابدمنسخماكانو!ا.محددةلوظانف

الفوا؟نج!أصارلمعرفةوالدراسةابحتالىصربحةدءوةأنهقطبفهبنب

ارقتقالثرعبرهانهوثم.الكونمدافىاللهأؤع!النىوالغابات

.(الحنى)1هذافىوؤتالنىالعدبدةالإلاتبدايلنفه

تفضلاللهوجوعلرضدابنادلةأنفىإذنبرشفاكفهل

وألا،بالمعرفةبنكابوالاب!ؤلاءأولىبكنلمأوأوالمتزلةاي!ثاعرةأدلة

وجهةصدقعلبردلو!ا3بجدىماءبرقوالنفرجبالجدلبنباهوا

كهمححبرقالدابلبنهذينببنصحفدالكربمالفر7نأنرثدابن

آبانه.

نبةاوحداا:اثايةالمسألة

القر2يةالآباتنفسعلى،وصنزلةأشعربة،الكلامعا.كاءاشسدلفد

،،لفدتااقهالالهة3فبهمالوكان:انمالىكولهاللهرحدابةعلىللبرت

ممهلذبإذأإلهمنمعهكانوما،ولدمناذانخلىما5:وفوله

.هالملةمتالدقالأدكضابم5شخؤ4رمو:الأد!الشاتل()1
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وقوله،،يصفرنمماافهشحان،بعضعلبضهمولحلاخلقبماأله

الصثىذىإلىلابتغوااذأيقولونكاآلهةمعهكانلوتلا:يجلعز

،الآاخإدلبلبسى-ورأدلبلاجدياذللثشاشنبطوانم،يلا،

وا-د.7نفىللمنبهاتومثبرمففعغبردلبلأنهإبمنازوهو

لاخئفتواحدالهمنأءثروجدلوأنهفىالدبله!اوبنلخص

وأراد،اسحالميوجدأنأحدهماأرادالهينفاكأنفرضنافلو.(الآلهة

ارادةننمأنف!ما:احمالاتثلاثةافزاكامنفلابد،يوجدهألاالثاق

أحدماارادةننمأنطما،شه!اأئارادةننمألا!)ما،شهساكل

واحد،2نفىيمعدومأمرجودأالعالميكونايهولالاحمالشلى.الآخرص!ن

الاحمالوعلى،محدوعولاجؤألااوللمبكوناناقالاحمالوءل

،ولجز،عاجزالآخرلأن،حفقةالإلههوإرادنهبتمالن!بكوناكاك

إلهأ.بكونلا

تاءل:أنلناإذ!ك!!ثليمىابمهضعأ،الدايلهذايبد،وقد

،يمقونالبنرأننرىأتاجماولا،نجنلفاأنمنابدلاالإلهانبنفقلالماذا

بعضدعامما،الصنعفىؤنةالعملفىصؤةاتفانهمذانجفنكن

مجزهوبلأمنطنجاب!ال!بفةالآباتدليلبأنالفولالىالكلامعل!اء

العااخلقعلالاتفاقالجالزمن،نهأالإتناعببرادخطابىدبل

.ال!كلاثا!هينظامه

م!ال!بنأساءواانكلبنبرهنةقالخللعنرثدابنلناويكثف

أنهاخأانمفصلالنرطىالفباسمنأنهانظنوا،السابفةالآبات

أظهرالدىالحديتالعلىالمنهجأ!اسمنصلا،وهو!نرطاقباسأت!ضن

.اولمرةالعلبةالك!بئفىه!،الم!إتاجه
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علىآعرفبمكن،لضمدنااللهالاآلهةفهماعانلو:اتعالىففوله

هذاولكن،العالم!واحدالهمنأكثرعوفرضنالو:الآقالبرهاقالنحو

هلاخلقواحدإلهإلاهناكلبسإذن.فامدألبىصغ،نالعالمفبرالفرض

منمعهكانوماولدشاللهاتخ!ما):لىتطتولهوأما.!حكمتهبعلمهالعا!

اخنلاتأنةهناه!بعضعلبهنهمواملاخلقبماالهكلاذمباذااله

منهـقأ،واحدأعالمأن!ىلكننا،واحدفعلعلبهبزتبأنبمكنلاالآلهةأفعال

قولهوأما.الأفعالمخنلفةآلهةبسبموجؤأالعالم"ذابكونأنلابعقلاذن

صوسبيلا،البز!ذىالىلابتنواأ)يقولونكا2لهةمعهلوكانقلا:تعالى

رجدالهانهعقلاأنلابجوزأنهوصنا..اصلاتلاالانفاقاخالبحالةخاص

كوناأنلوجبواحدأفعلابفعلانالهانهناككانلواذ؟أفعاله!اننحد

لنعددما-فاكممنى!لاكان،الجسحبةعناللها!ننزمع،اإحدةالعرشإلىنبخما

الطعن-اليهبن!4دلبلااصت:طواالآباتهدهعنسقافىبمدونغفلفلما

منفصل،ثرطىفباسعلىنخوىأنالآباتاعتادمبسببكلهذكجاءوقد

الذىالدلبلأنعلبدكوفدامتمل!ثرطىفباسعلىتنطوىأضهاخ

المحالدأن،الآبةنضنتها)دىالدلبلهوليسالآبةمنالمنكلمون4ت

الآية،اإذكورفىالدليلإليهأفضىالذىافىالنجرديلهماليهأفضىالذى

أكزهوالآبةدلبلأنهزممواالذىالدليلإليهأفضاللىا!الأنؤك

نفسبم!الآبةفىولبمى،أنسامنلاتهالىالأمرفسواإذ،واحدمحالمن

المنفصلىبالفياسالنرطىانطقأهلثمرفهالذىمواعنعلوهال!ىفدلبلهم

الجصل،بالنرطىافطقصناعةقمرفاذىا"والآبةقالدىوالدليل

الفرفدلهتبيننظرادقالصناعةتلكفىنظررش.المنفصلغيروهو

.،الدلبابنين
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والداتالصفاتثكلة:اثالئلأاالمالة

بنعددماالفولىبؤأنمن،ضوناو!فانهاللهذاتيننالم!شلةسوىلفد

،والحياة،اإلعلم،الحود!فاتينةرنا!مندماالميبونفيهوءماالى

الابن،"واإلعلم،با13هوفالبمو،ب!اتهاقاثمةءغاصفةكل)نوفالوا

،اإلصفاتالداتينب!وواألاالأنعربةورأى.الفدسالروحهى،لحباة

زاندةاللهصفاتإناواقانم.إلخالحياةفبراو-ووا،او-ؤاغبرالعملأن

ا!وفانمةالل!تعنزاندةنكرنبهفلهمفبلفلصا.بهاوفانمةال!اتعن

!فاتولهذاناللأنان،ن؟با!لوقللخالقثيههذاؤى،واحد2نفى

!فيههىوبت،هوهىالصفاتلبست!الوا-عبهاوزاندةب!انهفاثمة

حلا.بجدوافلم،ابنافضمننوعاذكقانله!فتيل

وفتحنا،الدبنقابندعنابأفاالطائفنينعلىرشدابنبحكمولذك

خلقعنةانسماولا،الثركلهذكإلىبدعوماغبرمن،الفتةباب

.الصفات-ألةفىالفربقبنينالجولال!راعه!اولبدةكانتالقرآن

الإلهبةالداتضبفةنهرفلااذاكنا،الترالىالامامقال،قبلومن

رشد:ابنقال،بعدومن.الإلهبةالصفاتضيقةمعرنةندعىفكبف

حنىا!اوقينبصفاتتفاسولاتكبفلاوصفانهاللهعمانقالمنقولا

وا!قعن،الفلاضةمنا!فقبنتولهوالداتعنزاندةأوالداتانهابفال

ف!ذأ،هك!املىاكانواذا1،"الموفقواللهالعلمأهلمنغيرمش

النرعبهصرحماهوالصفاتهذهاءرمنالجحهوريعلطأنبنبغىال!ى

بل،المك!هذافيهاالأصنفصبلدون،بو-وثماالاعتراتوهو،ففط
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!ناوأعنى،أصلايفينهذافىالجيورعندمجصلأنيمكنايسن!نه

صعةلهحملترسواء،البرهابةبالصناخبعنلممنبالجيوركل

هداعلىاوقوفاالكلام!ناعةةوةقلب!ف!نه.لهتحصللمأوالكلام

جدلبةحكةخونأنالكلاآ!شاعةمراتأفيف)ذ(المعرفةمنالفدر

.)1(!هدافىالحقعلىالؤوفالجدلصناعةةوةفىولب!،،رهانيةلا

"و!أالمألةمذهفىعربىلابننجدأنحقابالملاحظةوجديرر5ومما

اترالىمنءراركلعلى،الآخرهـوديرىف!نه.رشدابنبموقفشبيها

عل!اءيفولكا،اللهذاتعلىزاندةلوكانتالإلهبةالصفاتأنرئمد،وابن

بنىءسبحانهاللهذاتعلنحكمأنناذلكمعنىا،ثاعرة،لكانمنالكلام

:يفولافصوفه!انرىول!للث.الإلهةاتاللىعبنهوولبسعيهازاند

الناهدفياسيخهاوأضلهم،الحلماءمنأتدامكثبرنجهارلتصسالةوهدها

الغبعالمىببنالكرقةأنقرببولا"الفلطفابةوهذا...الغانبكل

حلفىرشدابن4علإاعنمدالدىالعفلىالزلبىا،ساسنعدوالثهادة

ابنأنومع.والفلاسفةالمنكاصبنجدلأنارهاالنىا،زعومةالمئ!كلات

فهماففدبفهمفااشخدمهااذاوأنه،دانمأانفرفةتلكبسنخدملاعرب

تلكفىالأشعربةرأىكانلماذانا5لابفسرانهإلارشد،بنلىنحالفا

نجهلعلىذاتأحكانا)!دارأنلنابينأنهذلك.الغلطكابةقالمسألة

إ)12عظيم"جهلبأنه،نحنلا،هوبصفه،فاحثى!اضيفها

لرافي.اللمةا،دلأشابم(1)

.،68س2مجلدالك!التوحات(2)
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ارؤبةواوالجسبةالجهةمسألة:الرابعةالمسألة

المسدينمنال!دجبعضاعنفدنفد،الجسبةبمسألةالجهةسأكوتخصل

أنحبنق،بال!!راليلباتهؤلاءتأنروقد،الأجساملارصبهجممماللهأن

اثهةإلىالأشعرىأنربكانوإن،الجسصبةيتونوالمضرلةا،شعربةمنكلا

لعرحفلاالنرعبهجاءمابلزمأنرأىففدرشدابنأما.الممنزلهالىمنه

بتاببالجسمبةالفولأنالىدا05بنفبهاولااصل!بةب!ثباتلاورللجي

المئكلاتإحدىالحقق،ونلكمعينةجهةقالله/و-ردالفولمعمانحوعلى

رشدجابننجهاتعزالىالحقبفة

يلجأأند!ن،نفسهبهوصفبماالذو!أننصفف!نهابنعربىأما

علىبأاناانف!ناوببني!ننافمافنقر؟الجسمبةتومالىالإلاتنأوبلإلى

بهافهو!فبماالايمانيجباذن،منابالتهأعم،ئهالىسول!دقمنبينة

بهجاهبمانسمأدالخبركلفافي.ورسولهدتهذلثعلمونزك،نفسه

أنفاقررأنببنىلكن.نفسهصاللهقانهماعلىتوقنوأن،ايحى

ضقنهعلىايهمربصرفةالحارفبنبلهماللهأنجافيمنثرىالمنصوفم!ا

أسايةبفكرةذلكبربطوهو،الجس!بةتومالنىالصفاتبه!هبنصلفما

.الوسجودحدةفكرةوهى،كده

%قق،الجسميةنمتلأغاالجهةتنفىالمعنزلةف!ن،الأمر،ئاطكان

بأنالفولإلىرشدابندعامما،الجهةوثوكدالجس!بةتنفى-الأشربةأن

صججإلىأبضأ،المسألة!هذهزلبطالى،الرفلةمسألةقلجأواا،ف!عرية

مفاهتعالىلتهالجهةإنباتأنفىفنتلخصالمعنزلةحججأما.سوف!طانية

الىالإلاتجمغأولواولدا.اصلس!يةالىثؤدىومذا،مكانقبأنهالفول
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السماءمنالأمربدةر01نعالىتولهءلىءن،الةرآنقالجهةثبتجاءت

كذغيرالى.،شةألفمقدارهطنةومفىإليهي!رجثم،الأرضلمل

الماءالىفيزلافهأننجهاجاءالىا)رسولأحادبتأولواكا6الآباتمن

.آحادأحاديثانهاوقالوا،ا،ول

شيهاذكبكنلموان-وبدبنوجهألنهأثتلماف!نهالأثرىأما

ورفض،-الجهتوأفي،المنهةالىطلففد-الإنسانتاإليدبنبالحه

رفضا!ا.البماأفرناالقانزولبأحادبثواسنثهد،الرشبات2نأوبل

اوكاناللهبأنالقولملىبة!رملكى3يجاأخذ،للآباتالمعنزلةتإوبل

بطنؤ!،ا!المأجزاءمنجزفىكللكان،يقولونكا،محمانفىكل

ا)عنهبةنقودهلاال!ىالبيإبه/ننىندلماثالومذا.أبضأمربم

رأىإلىمالواالمنأخرثنمنالأشهرىأنباعأنغبر.الحفبقةالىالو!ولفى

الصفةم!هوأماا:بقولفهـو.رشدابنبدعزماحدعلىالمحشلة،

نقهاحنىمبحانهلتهبثبتوغا،الأمرأل!ش،الريحةأهليرزلفلم

ومن،المعالىكابى،ا،ين!ريةمنأخرونةيهاعلىنبمانم،الهتزلة

.،)11بهافندى

بلكأنهناآئرلكنه،المعنزلةثفيأنرشدابنمن.وتعماوربما

استدلالىوالأحادبثالآياتبنفسالجهةكلواسندل،ا،شهدىسلك

بنكرلأنهاطمبهققلقةنقطةولك.ا،شعرىوأ!والحسنللشهةبها

بفلسفةعمنافأثروهو.الجهةيثبتف!نهذإثى،4البصىوالرؤبةالجسب

نفرقةبفرقهفبم.التاقض"دامنمفرآيجدأنحايلوقد.أرسطو

.المدرننى)1(
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تنصورأنبمكنكبفلهقبل)ذاحتى.والمكانالجهةسوفسطانبةةاين

نوعبربردأنبعزفإلاجوابابدلممعبنة،بهةفى!دج!سىفبرالهأ

الجهة.أمرفىالبحثعنالجمهورننىأنصبوبأنه،اتاتضمن

منوس،المسانلأدقمنالجهةاةسألأنمحقالأخبرةالنقطةهذهفىوهو

فبها.اكفوبض!بهبالىالغبأمور

دونتزلبطالىالمألةنالث،الآ-راليوآفىالله4رؤثصسألةفىأما

هىإنماالبعربةؤيةالرشروطلأن؟بنفوضازلةالمتأنفنجد،بالجهةرب

الرؤلة،تب!الىالآيا!لأول!!ول!ك.بجسملسواللهأبالأج!امخاصه

فىالمؤمنبنفلوبعلاللهبفبضهعمءزثدارؤبةبااراداإن:وتالوا

.ا،خرىالجاة

مجدلم(2الجهةأنبتلمالأنه،نفسهمعرفاقعلالأنمعرىكانلكن

الآباتبعضؤ!لأو4المعنزاأدلةبناثىوأخ!.الرؤبةاثباتمنغضا!ة

وقوله"ا،بصارب!ركوموالأبصارندركهالا:تحالى!وله،الفرآية

قالإلبكأنظرأرقربتالربهوكلطلمبفاتامو!جاءولماا:نعالى

-كللكالآبة،نراقفوفمكانهاسننرف!نالجلالىانظرولكننراقلن

أجاممىجثمننرىلاالأشباءان:ففالأعفيةظهابأدلةاحني

.يرىهوإذنموجودأاللهولماكان.مؤ-وةإنهاحيثمنترى،وانماالوانأو

منهمالمنأ-ربن!بدف!نا،ا،يثعرىأنباعتقغلمالحجةمذهمنلانوببدو

العيناسنخداموأنكروامةابلةج!ةقاللهبمونفواعندماالمعترلةمناقنر/وا

ثروطملىلابنوتفتاماانك!نمافألعبادهنجلقاللهالممكنأنمنوقالوا،الرؤبةق
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نصغ4الرؤث،ن،لفطاينالفربفبناظلافبصبحومكذا.الحادبةالرؤبة

العلماءإن:عدهعمدالإمامبقولوله!ا.علما،المادبةثروطهاحدتبحد

،وأنهللحوادثنحالفاللهأنيعزفوني!نهم،بالوجهالرؤبةنفىعلانفن!!قد

جهة.فىولايجدجسمايى

كانوإن،المصرلةرأىإلى!الاا(.ا،ش!فيرأىرشدابننفدوند

حجابألهداننورانه:...قيلإذالأنه"الرعلظاهراتباعأأكز

أقيرونهالمؤمننانفبلثم،النابنةاإلسنالفرآنفىجاء،كا/ورد.ن

حقفىولاشهة،شككلهه!اقبمرض!،اصسانرىكا،لآخرة

الحالنالثأنالعلماهعدنبرهنقدأنهوذلك،العا.اءحقفىولاالجمهور

الريعةعندمبطلت،الجمهورأعنى،بهلهمعرحمنىلكن،علمشبد

الأشاءهذهفىالثرعشهاجعنخرجفن،بالهمالمصرحأوكةرواكلها

.،،11السبيلساإءءنضلفقد

والقدروالفضاءوالجورالعدلمألة:الخامة8الىأ

الخصحة!لت،المسلينينفرقتالىالهامةالاللاحد!ومى

خصومة.ولاخلافابفنضلاايهمرأنمع،واي!ثاعرةالمعتزلةينحلةأكز

المتهدهأنبرون،ادلأهل3باأننهمبعفرنال!بن،فالمنزلة

قصدإلىتمجهفأ!اله.سبحانهاللهعنالظمقىالىنهدفمى،دتهكالصفة

والخبربحوالفالحسنببنبةرقاللىىاالعقليفنضبطنخالفلاوس،وغاية

الحسنعنبنىولا،ال!ثرأوبالفيحاللهبأمرألافبجبواذن.اإلنر

.591ص،النملطا2اخرقائاقاننلربص()1
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القيملنربرأماساكانالعقلبأنه!الرأبهمالمغزلةواشدل.واظبر

كان!لا.لهومعبنةمزكدةالر!الات!اءت،2النراورؤتبلاي!خلاقية

عندماالطانفةهل!فلتوربما.لحبادهاظبربربدبهوعادلاحكماالله

عيهمأخ!وربما،لعبادهوا،!لحالصلاحبفعلأناللهعلى!ببأنهتالت

عظما،نعالىحقهقالنأدبعدمعلندلهناكلحةيشخممونأنهم

اللهأنفيررونف!نهم،أمرثكنمنيمها.الأفعالنعلامنعلبهيبمون

ب!باتنظرهم!هةعلىاسندلوانم.ظالمالكمانوالا،لابادهالثريريدلا

ابكربم.الفرآنمنعدبدة

!فضعلاالىالإلهبةبالحربةفقال.مضادأسلكأفحلكا،شعرىأما

مطلفة.إرادنهلأن،الجنةقوالكفارانارقالأنبباهيخلدأدطفاله.لثرلعة

بذبل؟لعبادهالأع!لحأوالصلاحفعلعلبهيوسأنلأحدوليى

أنهذلكؤلبل.غرضأوبغايةمعالةلبصتتعالىأنعالهبأنالقولالى

بأشالالمسونابنلىوقد.كثرثرفيهبلخبرأ،العالمقماكلليى

العالمقسحوأكانلماالثرانبقررانهثم.أديهبنوزبادالحجاج

لمنالإجمانولربد،العاص!ينلعبادهالكفربربد!و.لهمربدفالته

طاعةمنلهاللهبربدهفبمااخنبارلهلبسالحبدأنأى،مدابنهبربد

.عصبانأو

لدتنا!وسوانجاعاابمالزندفةاوبتهمهم،المتزلةيكفرجلثم

وأخرىثرعبةبأدلةطجماحتيثم.اضراعلىلايقمراللهانبقو)ون

الحججأما.عسردونتأوبلهابمكنالقر3نمن؟ياتفاشنهد.عقلبة

رلزلهته،الإطمينالضفةيصلمحا-اللى.نامحأأكزالنزالالإطمكان(1)
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نسنطبعأنناغبر.المطلفةالإلهيةالإرا!رعننكزدهعلىنزنكزكلهاالعفلبة

جيماقتثزكوهى.انفدأمامنقفلاالعفبةا،دلةتلكبأنالقول

باشضانهالفولنم،واخعبارهالعبدحربةإنكاروو،ا،ساسطا

اللهأرادهابل(نجلفالمأو15دثلمأفعالعلىالطاب

علبه.وفرضها

ونحالفللهةل!ضاد4إة:قائلاا،شعريةرأىرفضرشدابنجاهفاصا

ف!تا؟البداهةبهتثهدمافدكللعقلمضادأنهأما.الشرعلروح

الىيتجهالعبدوأن،قيحةوأخرىحةأضياهمناكأن!يسناندرك

.العفابأوأملاللث!إبكانولدا.الفبيحأوالحم!نوالىانراأوالخبر

التىالفر3نبة61باتمنمح!!ثةاقضلأة!ننلكالثرعنجالفرأبهمأنأما

بظلامربكوماا:ظلىتولهمنلمن،الثرأوبالفبحالظلمتصف

وثؤت!ابضاعة-نةنكو)نفوةممفاليظلملااللهانإ:وقوله.،للبيلى

.عظيما!أجرألدنهمن

بهدوااندونالمثكلة-ولحام!!والم!زلةا،شريةف!ن،ذلكومع

الخبر،أجلمنالخبرنجلقلبهه،جيعاوالراظرنجلقفالته.حلهاالى

بحب،بديكنفما.الخبرمنعليهبزنبطأجلمنالروبخلق

يخهانوجدالنىا،نواعنجلقألااما،أمربنأحدمن،الحكمةتقصبماما

الأفل،الئربسبا،كزالخبرفبعدآ،كزايهقوالخبرالأنلفىالمثرور

ومهإوم.الأنلالشرمعا،كزاظبرنجهافي!حد،ايهإواعهلهصفلقأنوإما

ا،كزالخيرإعداممنأفضلالأتلالثرءالأكزاظبر!جرأنبنفه

الملائكة.علىخفىال!ىهرالحكةمنالسروهدا.الأنلالنربرلمكمان
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خلبفة:الأرضقجاعلأنهأخبرمحبنعهمحكابةشحانهنالحبن

قوله:الىأبحمدكنبحونحنالدماءرلفكفبايفدمننجهاأتجعلتالوا"

كاناذاأنههوعغمخفىاللىىالعلمأن-ثريد،تعلحونمالاأعلمااق

الحكلةأنعلبهأفبافيوكان،وثرأخ!إالموصإت!ءكأوجؤ

"011،)عداصهلاابجادهنفضى

بفولنالمعرلةلأن،والجورالعدلبمسألةوالفدرالفضاءمألةؤلردبط

قيولغا،شربةأنحينفى(اإلضابللنوابأهلابكونحتىالمؤمجربة

المنأخرون:الأشعربةقالحنى،غامضةغرببةنظربةوهى،الكسببنظربة

قلنابعينهالغموضشرحأمكنواذا.!ا،شعرىعدالكسبمنأخفىا

لهنجلقاللهف!نمابرفحلبةوآأنالإنانأرادإذا:الآقهوممناماإن

العبد.ندرةبهفنفزن،نجهاالعبدفعلهربدالىظةالل!قعلىالفلالفدرة

أيضأ.عندماإلضاباثوابفكرةيبرروهذا.كسبأعندمهداويسى

استثهدالىالآباتعلىاعتطظزل!هةبدلأنا،شعرىأرادرلما

مثلمن،لهقدرةلاالأنسانأنعلى!برهنوالكى،ا!ةدالجبرأهلبها

تاوبهم،علىاللهخنما:رقوله،اتعلمونوطخلقكمواللها:نعالىنوله

الحق،فى،ا،شعرىأنعلىبدلمما،،شى،كلخالقاللها:وتوله

انقال)ذاا،شرىلكن.ء!ء3خرأىالىشها!ضالجبرالىاقرب

الكسب،بحدحنىاللهيخلفهال!ىبالفعلتفزنأنبدلاالعبدقدرة

ضرورى!ثر!القطععلىوفدرتهاالسكين!جؤانبفولواأنللآخربنأمكن

ري!مربابنشكل،وتدذبالجورالحدل4صاا،دلةشابمممتالي)1(

النكرمجلة.مرببنالدينرءبلزبينايما،لنزعة:ضاناأندد!شنر-رأىال

.0391طرسعمرال!اصر
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مسئرلةنكونأنصبالسكبنإنأحدتال!ل.الفلفملو-ودفىأبضأ

اشخدعا؟ال!ىصاجمامن/دلا

رأىنجلولاإذ،معفدةببدووالقدرالفضاءثكلةأنالىاضحومن

اكزلةفرأى.وجهةحججشالمن!ارضبنالفربفبنهدبنمنفربقكل

لكن.الإلهةالفدرةمعبحفقا،:رث"ورأى،الأخلانجةا!بممعنمق

الدىالتناتضهذانرخوأن،الأمر.!بيننجمعأنالممكنمنأليس

3وسالنهبعضله+هـزقتكاد

رشد-ابنبهانامالنىنكمىعنهاننحدتالنىالمحاواةه!هإن

الخطأ.منولنبأالحقيقةمنجانجأأدركالمنخاصينمنكلاأن.يرى!و

نفسهالكريمالفرآنبأنوبعزت،صراحةالمثكلةله!هبعرضصنهدهل!ك

حربةفىصراحةأنللبتوأخرى،الجبرق،صرب!بات7علىبحنرى

خلفناهشىءكلانا!:نعالىفولها،د!الآباتفن.الانساناخيار

كا+مابقإلاأنفسكمفىولاالأرضقمصيبةمنأصابسا5:ؤولهبقدره

نعالى:نولهالثايةالإلاتومن."بسبراللهعلىذ!)ننبرأهاأنقبلمن

وقولهاكشبت!ماوعياكمصبتمالها،وس!االانف!االلهبكلفلاا

!حريةا!علىص!وىالآياتبعضإن!ل،"اخرىوزروازرةولا.زر)

ذافن-سةشأصابكماأ:تعالىقوا!شل،واحد2نفىالاخنبار

حىبفوممالاثكبراللهإنإ:وتوله،ئفسكفنسبنةمنأ!ابكوما

الآياتعلوتفاالظاهرىالتنافضه!اوبى."بأنف!مطبغبروا

بأنالفولقلأن؟العقلبةالأدلةقأبضأملوسموبل،نبةالفر2

،لفول،ثىءكلخالقوهو،اذقدرةلأمنانعفا!أأفعالهنجلقالعبد
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فه!ا.المدنبأوالمطيعمسناليةءبنطرضشىءكلحالقاللهبان

كلدعاالدىومو،والأشاعرةالفزلةينالخلاتقالسبهوالنعارض

الويدأبوبرىالدىاظلافننحهالوثتفىوهو،الآخرنكفيرإلىفربق

إلىبوحىلكىالفرآنقجاءبل(مصادفةأوعئابأتلمأنهرشدابن

والفدر.اءالقفلمشكلةالصحيحبالحلالعل!اء

)اإثةأنهوالبهاهندىأنهرشدابنبحمخدالذىالصحيحوالحل

اظا!والأماببالفوانينمرنجطةأغاالا،حرةكانتوان،الإ.لسان

علحية،!يقةيعزفبأنهالحلمداوبمناز.الكونقاللهو!عهاالنى

نأجمكنلاالجبرأنلنايبينبأنهتجازكا،والموانينالمقفكرةوهى

الفولننيبل،مطلفايكنأنبمكنلاالاخإررأن،محضايكون

سخلملأنه،ا،حيانأكزقاخيارهفىمجبرالإنسانبأنمامخوعل

-بانه،قمعباطربقأاخاركلما،اللهخلقماحدؤفىقدرنه

تناءبالىا،سنقبةاطرقااتإركل،بهبرحدإلى،مجبراأبم

كانوإذا):بقولهمذاحلهعن.رشدابنعبروقد.الطريقه!امع

ا،فعال!م!إفقةب!رادننافعلهاينمأبضأالبناالمنسوبةفعالفايهكدلكذك

افاالأسبابكانتطا...اللهبقدرعنهاالمعبرومىلها،خارجمنالنى

ب!ذلكقتخللانضوؤزبعدونظامعلىفيرىخارجمن

بالجصلة،نوجدولا،تتملاوأفعالاإرادتاوكانت،عبهابارئهاقدرماما

علىتجرىأنعالناخونأنفواب،خارجمنالىاي!سباببموافقةإلا

خارجمنالنىوا،سبابأفعاناينالارناطهذابلفىولبس.محدودنظام

أبداننا.دخلقنعالىاللهخلفهاالىالأسبابوينيهابل(فنط

غل،لاالقأعنى،وا!لارحةالداخلةالأبابقالدىالمحلؤوانظام
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أدةبجبأنهوالحق)1(،عبادهعا!نعالىاللهكنهالذىإلفدرالفضاءهو

العلميةالقوانبنفكرةالىبصلأناشطاعال!ىالرجلبهذااعجابخانبدى

فحسب،اطيىااالعاعلىلاتطببفهاوأراد،المبلادىعئراناقالفرنق

الفاننفكرةأنالمعاصربنبعضبرىحينق،انفسبةالظواهرعلىبل

.)2(الملمبةانحزعاتأحدتمنالحلمى

الرسلبعث:ال!ادسةالما"

اشخدامهبمفىلل!غزلةولاللأشاعرةلامفلدأبكونأنرشدابنبثأا

ا!هابراءفلالمعجزاتمدهأنبرىفهوى،علىالبوةدلبلاالمادبةالمعجزات

ال!ىالجمهورلإفناعنصلحبرانيةمعجزات،المصاحبةوانقلاب،وا،برص

صادقأبكونأنبدلاللعادةالخارفةالأمورهذهبدبهعلنظهرمنانبرى

االذىالمح!زوهو،رضدابنظرفىالحقيتىالمعبزأما.إرصالةادعائهق

4الجواقبالمعبزآخرينبسصيهأنيمكنالل!ى"،أوالمناسب1،ملى1بسبه

الى،ال!ربمالة؟نسماولا،المقدسةالبهببهجاءتال!ىالرجصو

)1(السماوبةالكتم!هعلبمزلتفيسن!قتا!االفوةصظتجات

الذىالأدلةفامجلكنابممبزةنعداىالنصوصابحضىبلىني

،لعقل.الدبنبيناكونجققرشدابنظربةببانفىطبهاعنصدنا

لابق.المحدرظس(1)

المارتدارنثرنهالناتالبمة.الترشابمالحد:انطقاندكابخا()2

.،8ص6891عام

بما.ط791صاناكانصال!()3
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رثعدابنفداللهوحوبراهين

واحدةلبست،المنكلمينطرقأكالاالطرقهدهأننبينف!ذتبلف!نإ

ا!نلافعلى،النامىجمغفهاالثرعدعاالقالئرعةالطريفةهىفها

الكتابنيالىالطريقةهى،فاالبال!+ع!بحانه،وءوالإقرارإلى،ظرم

اسفرئاذا...عباالعزبزال!ابنبهالتىالطربرققلنا...أعبها/زالض

على.الوقوتطربقأحدهما:نجسينقتنحصرحدت،العريزاليهاب

منبظهرماالنانجة،ل!ربقة.العنابةدلبلملهولنسم...بالأنانالعنابة

والأ!راكات.،الجمادفىالحياةاخزاعمثل،اعوداتاالأنجاء-اإهراخزاع

.الاخزاعدلبلهلىهولنم،والعفلالحبة

المدحؤاتجمغأنأحدكلا:أ!لبنعلىقبنىا،ولالطربقةفأما

.ضرورةهىالموانقةهلوانالئافىوا،!ل،الانانل!وموافقةههناالتى

المواففةهدهنكرنأنيمكنلبساذأمربدلدكفاصدفاعلقبلمن

أن.النامةالمعرفةتطلىاللهبعرفأنأرادمنعل!بولدك...بالانفاق

.الموجوداتجميعناغعنبفحص

وعودانباتو-ؤكلهالحب!إن،جؤفبهانجدكلالاخزاعدلالةوأما

فعلرجمبعقبرالفوةموجودبنأ!لبنعلننبئالطريةوه!ه.السرات

بنفسهقمعروفوم!ا.نحزمةالموجواتهذهأنأحدما:الناس

.9691لاطل!قيال!رتالأنجلربتايهدلةشابماننلر(1)

الإط!تالندلةفىدلاطت391
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ففعلم،الحياةنجهانحدثثمأجاماجمادبةنرىف!نا،إلنباتالحيوان

قبلمن،فنعمالمواتوأما...بهاومنعماء!جدأللحباة!ناأن!طعا

والمخر،لناوسخرةهناكلابالعنابةمأمورةأنها،تفزلاحركاغا،الى

.مخنرعفلهغزعكلأنف!والنافىاي!صلوأط.ضرورةغنرعالمامور

الجنىه!اوق.لهفاعلامخزعالل!وجؤأنالأصلبنهدينمنفيصح

معرفةأرادمنعلىواجبأكانولللك.افزعاتعددعلىمحبرةدلائل

ا!ىالاخزاععلىبفف،اي!نجاءجواهربعرفانمعرننهحق،لنه

ضبةبعرفلمالئىءضبفةبتبهلممن،نأالموحؤاتجمغفى

11(...،لاخزاع

اي!دلةعلىالمنهةالآباتأنوأما.الثرعدلبلاماالديلان!!ان

مدبنقمنحصرةهىالعزثزالكابقشحاظالصاغعؤالىالمفضية

الكنابقالاؤهالآلا!هذه.أمللمنليقظلكا،دلهمنابخسن

نصفحت)ذاالمعنىهداق...الآباتأنؤلك.المعقه!اقز،لمز

العناية،دلالةعلىالتيهل!ض!ن3ياتإما:أنواعثلالةعلىيجدت

الأمريننجمع2يات!)ما،الاخزاعدلالةعلالمبب7شضمنآيات:إما

ج!يحا.الدلالةمن

تعالى:نولهثلفقطالحنايةدلالةتنضنالتىالآياتفاما

...ألفافا،عناتاترلهالىأونادأ!والجبالصادأا،رضنجعلأأ"

نعالى:قولهفنل،ففطالاخنراعدلالةشفنالنىالآياتوأما

الجدلثبرللا،ذ!الالفر3نثحاكا،المرنةعلمجتاكبلطا(نبلاحظ1()

.والابالمكنديلأوالنزاجلرمردبلقرأيا.اللى
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ظلى:تولهوثل،ادافقماءمنخلق،خلقمماالإنسانانبظر

نجمعالىالآباتواما...الآية6خلفتكبفالإبلالىيظرونأفلاا

131با!:نعالىتولهشل،ا،كضمىبل(أبضا!ىمحبرةالدلالنبن

-وله:إلى.".فبلكمشواللىينخلقكمالذممطربكماعبموااناس

لهم،يةو2.:بمالىتولهومثل..."نعلمونوأنمأندادأللهنجعلوانلاأ

نا!د...هبأءلمونفنهحئافهاوأخرجناأجناهاالمنةا،رض

ابخين:مدينفىمن!رةالصاخعوعلىالدلالةأنالأدلةشهنه

بأعياغماكلاالطهـلفنبنهانبنأنؤلببن.الاخزاعؤلالةالعنابةدلالة

.،...الج!هوروطربهة،العلماءباظواصوأعنى،اظواصطربقة

)1(الثافىالنص

الرر"فىا؟ئعر؟رأىنقد

المثهررف!نببح؟ليىمارؤيةإمحانفىباأتواالىحجخموأماإ

من.بقؤونهما،عدهمالأنهروهى،إحداما.حجنانذكفىضدمبم

جحم،أنهجهةمنأو،موملونطبهةمنثرىأننجلولاالثىءأن

أخرىجهاتعددواوربما.مو-وأنهجهةشاولونأنهجهةمنأو

جم؟أنهفيضلمنيرىأنوباطلا:بفولوننم11للسحؤهذهغبر

،لونأنهلمكانرىأنوباطل،اللونرفىلماكذللثذكلوكانإذ

هلىه،جسبعبطلتوإذا:فالوا.لذالجملاكذلكذلكلوكانإذ

.-187918صالم!ريةالأنجلولجمة-الأدلةشابم()1

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


691

قيلشالأالثىءبرىأني!ق؟فمالبابهلىاقنتومالىأ،قام

!عو.أنه

بذانه،مرلىهو!انهالمز!ف!ن.يشةالفوله!اقوالمغالطة

والجم.اللونحالهىوهذه،بلىانهالمرقفيحلمنمرقهوماومنه

لونلهيكنلمماولذلك.اللونقيلىسنمرقوالجسمب!اتهمرقاللونف!ن

نألوص،فقطءوسجوحيثمنيرىالثيءانماو)وكان.يبضرلم

والمعالبصري!ونفكان11اظسىالمحسرسات!الرا،صواتتبصض

ئمقل.صاضلافكالاومذه11واحدةحاسةاظسىالحواس.رصا:ر

ا،لوانأنيلحواأن،أشههاوماالمساده!هلمكانانكلحونلميداضطو

الطغعنخروجكلهوم!ا.نرىأنممكنةوالأ!وات،ئسمعأنممكنة

...)نانبمنلهأنبمكن-مما

الىالطريقةفىالرؤبةجوازقالنكلمونسلكهاالىالثانبةالطريقةوأما

الحواسأن:ونلخبمها،الطريقةم!هوهى!الجركأ،المعالىأبو،خارما

هىبعضعنبعضهااتالم!ؤبهننفصلوما.ا،شباءذواتندرك،نما

والدات.ال!اتندركوانما،تدكهالافالحواس،ب!واتليهـتأحوال

الىءتدركإنماالحواسل!ذن.اتالموجؤلجميعاننركارحونفس.مى

مو!و.جثكا

بعقلهممااظروجفىفابةكلهوهذا...الفادفايةقكلهوه!ا

أمكنلما،بهاللقائلبنوابعظيم،اي!لاوبلطهعلءانثىولولا...1الإنان

طبملأحدالنصديقباوخولا،الاتناعمنكأءنجهابكنأن

.،11اللفطرة
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ااإلثاكالن!ا

عب3اثهصالرسودمعبز!!ر2ن

أحدأبدعلمأنه،عمعليهاللهعل،طلهمننتينوأت

بأنبهجاءوبما،برسالنهالأبمانالىالأممنأمةولا،انسعن

منعينفلبمنل،ايهنعالخوارقمنخارقأدعواهبدىعلىقذم

من!ملم!بهاللهصلىبدبهعل!ر.وما.أخرىعبنالىا،عان

بنحدىأنكبرمن،أحمالهأنناءفىظهرتنإنما4اظوالقالكرامات

تفجرحنىكتومنلنارقالوا:نعالىنولهم!اصلىبدكرقد.بهها

بثرأالاكنتملرببحانقل):قولهإلىاينبوعاايهرضمنلا

بهاكذبأنالابالإلاتنرسلأنفعناإوما:نحالىوقوله،6رسولا

فقال،العزثزالكتابفهـوبهوتحداماخاسابهدعاالدىوأما01،ولن،.

الفر2نهدابمنلبأنواأنعلىوا!نالانىاجت!عتلقنل5:نعالى

سوربعنرافأن!!:ونال،،ظهيرألبعضبحغهمولوكانثملهبأنونلا

أنبظهرأينشولكن،يتنمدانجلف!ن...."مفزباتمثله

ببتتدوات،ر!ولاكؤلهعلىبملوأنه،معجزالضيزالكناب

علىءدافىا،مرليىقنا001الرطلةجودعلىالمعجزدلالةضعف

عدنابنبنىالسلامعليهنجوته!دقعلىدلالةالفرآنفكن،مولاءنيمط

:زالعزالكمابعليهمانبهفدأصلبنعلى

الصدد.ننى(1)
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بنفسه،!بردهمعلوموأةياءرملايسعونهالذىالصنفأن:أحدما

من،وحىللناسال!ثراخبف"ونال!بنماشاسامنالصنفه!اوأن

جودأنكي!نإلايجؤمثفكرلبىأنهلكؤ.إفاقةفعملا،الله

...المنوانرةالأمور

وضعهوالدى،الفعلمذاتوجدمنكلأن:االاقوالأصل

نيمنمكوكفبرأبضأالأصلوه!ا-نبىفهـو(الله)منةوصالثراخ

الانسانية.الفطرق

تعالى:-ولهقزالمزالكتابعل!نبهففدالأولالأصلفأما

قوا4:إلى"بعدهمنوالنبيننوحالىأوصيخاكماابكإأيحيااناإ

الله!لىمح!دأوموأن،ائاقا،صلوأما.،نكلمامو!اللهكلمإ

من.بوحىلناسالشراخوضعوهو،الرسلفعلفهوجدقدم!لمعلبه

:ففال،الأصلم!اعلىنبهللىك.العز.رالكابمنفبعلم،الله

/"بينالمورأإليكموأنزلنا،ربكممنبرهانجاكمقداناساأيهاياإ

ربكممنبالحئالىسولجابهمقداناسأبهاوا!:وقال،القرآنبعى

."7خبرأآتوا

ةوع!نومعجزخارقأنهعلىنالفر3بدلإنفن:نبلف!ن

على.ثونف:فلنا...افيوةصنةعلفطعبةدلالةبدلالدىاظارق

والعمل.العلممننضمهاادالثراخأنبغأنأحدها:جوهمنذك

الإعلاآمننضشهطاشاقوا.!وحىبلبنعلمثممنسبأنبمكن!اليست

يكونالدىانظماعنخارجو5الذىنظطمنوالثالث.بالبوب

...وتةوربفكر
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إلع!لبة،العل!بةنجماالنى،الثراخأنبعرفأبنفن:قبلف!ن

الله-كلامإنهنيهيفالأنبدكاسنحئحتىتعالىاللهمنةحىهى

وءوبحا!،العلومزاولمن،اليفبن،علىذكبعرفتد:قلنا

كلهاقطهوجدتولا.المعادبأحوالالفوانبنوالإعلاموتفرةرالراخ

عندمن/وحىذكأنعيم،بمكنماأتمعلىالهزثزالكتاب

أناشأهلتشراخفىواردةكبههـناكانتف!نوبالجملة..الله

أولىو0005زال!زالكنابأنفظاهر...اللهكلامإنهايفال

كنتإن،جدآهذالكفيلوحوأ؟ت.ضاعفةأضعافأوأحرىبذإث

نكونأنبمكنلشف!نه.والإنجبلالنوراةأعنى،الكفعلىوضتفد

.كلهاتغبرت

علىالفر3ندلالةأنكنيننفدوصفناكاكلههذاكانوإذا

العصاانفلابدلالةمثلمىلبست،ط!لمعليهاللهكل،نبونهعلى

...عب!ىفيوةعلىإوقاولاإحياء،السلامعلبهموعىنبوةعلىحبة

ومع،ا،نبباءأد!اعلىالانظهرلاأفعالاكاتوإن،نلكف!ن

إذكانت،تانفرإذاقطميةدلالةتدلفليست،الجمهورءندمقنهعة

فدلابهالفر3نوأما.نبتاا)فيحمىبهاالىالصفةأفعال!نفعلالبت

أنلوذكومثال.ال!علىالابراءدلالةشلهىالصفةهذهعلى

أسبرأق!بأقعلىالدلبل:أحدماففال.ال!ادعباشخصين

المرضى،أبرئأقطببأقعلىالدلبل:الآخروفال،الماءعلى

ال!بوءوتصديفنال!ان-ار!اهداوأبرأ،الماءعلىذكفثى

الماءعلىنىللدىالطب!وجودوتصدبفنا،برهانالمرضأبرأللدى

"".صىواي!الأل!طربقومن،صقنعأ
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الخارتةاالأفمالوأن،ءوجوونالرسلأنوضحمتى،وبالج!لة

الراق!المعجزأءى،النى!دقعلىالمعجزدليلاكاد،فهمإلاتوجدلا

الواخالتصدبقيكونأنوبمئمبه.نيجاعىبهاالىالصفةبنابلاال!ى

فبلالم!زشوالنصدبق،فقطالجصهورطريقهو"براقالمعجزتبلمن

!جدلؤملاذاالرعلكن...والعلحاءللج!هورمنتركطربئاناب

.""براقالمبعزلا،والمناسبالمعجزالأهلعلىاعتمدانماأنه
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ا!لاصالفصل

)11النصوفنشأةعنتاربخيةلمحة

:الح!وفمعق!دبد-ا

ا،سلبجعل!!أنالأسلاىللتصوفالدارسينمنمحبرعادةجرت

اخنلافنلاحظلكن.بحؤ3قالبدءنفطةالكلمةم!هفهاضنتالدى

،الموفالىثرجهمنتهم.ا،كلطاتحديدفىانظرعهات

بنسبونهنم،اثريعةعلمأى،الولقعمضابلفىاظرقعلموبسونه

وانفد.،الصوفلبىأنهاعتبارعلى،عنهاللهرفى،علىالإمامالى

مازنال!ىالصرإعناإل!ثرلحةالنصوفببنالمقابلةؤلنم.لتصوتشعارأ

م!الففهاءبكونانببفىكانأنهحبنفىأوالففهاءالصوفيةبينن!نهده

بل؟الانجاهه!التخ!لما،مورأنغبر.الفقهاءماإلصوفبةالمويخة

الىالففهاءنظربيما،والامتخفافراءالازنظرةالفقهاهالىالصوفيةنظر

ببنالص!إعبثبأنالضرورىمنفكان.واثكارببنظرةالصفبة

الىنطرقتأنبعدونجا!ة،ونفانجةواجمامبةمبابةلعواملالفربقبن

حضارةينالجساللقاءبسببشرببةركاندأجنيةعاعرالأسلاىالفكر

المسلبن.لحكمخضعتادا،موحضاراتالإملام

،سبايةنحنلفةبصوروتثكلبكر،!دشدالمراعهدابمأ!د

ابىاءواانكالقرنبنقالذروةبلغحتىحدنهاثندتثم.رعنمرث-بنيةؤ

بخاريغبالكبةالدرب!!ةلأمضا،ابثجملفةاللرمداربكلطأكمجت)1(

22/3/6591.
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منوحرجت،وجههاعنالإحماعيلبةالحركةأسفرتعندماأى،الهجرين

الضهاءببنالخلافمذا+لاربأنالفولوبمكن.الظهوردورالىالسنردور

الأتطارنحتلففى،حدةتمفاوتبعورولكن،مائأبرحتماوالصوفية

الإسلابة.

نفراءوم،الصقةأمحابالىالنصوفمصطلحترجعشوماك

والنقشف.الزهدإلىمالواممن،الرسولمم!دفىالمسنضعفبنالىلمبن

ببدوقمابرفم،الصفاءإلىالكل!ةطهإرجاعبحاو)ون2خرونوفاك

عىانما:نيق!إون،اللفظىالطاجكبةوشانسهـفمناشننافهاق

فص!بئ،!افىفدفهمواحدكللأن،بالمويخةالطربقةهذهأ!اب

لسانعلىتوؤالصفاءكلحةبأنهؤلاءوبحك!.!رفيمحاأصبحومكذا

الطانفة.هذهأصابمنفي

العفلقمة.اإ،مةولةمنللندما!بقأكتابهقاليرقذبوفد

5()عا؟هصوفبامنسئشفة"!موفيةكلحةأنبرىإذ24خرتفسبرإلى،مرذولةأو

بايؤدانيةى"وسوتف!ن.الح!!اءومالسوفبة!:بفولفرو.الفلسفةأى

ذهب!لا.الحكمةمحباى،3""ببلاسوفاالفبلسوفممىوبا،الحكمة

بعضهم،اللفبعرفوا.با!مسوارأبهممنقربإلىتومالإملامق

عليهاللهص،انبىعمرقأصابهاوأنهم،الصؤ،إلىللتوكالفنسبم

نأإلىهذا.،افيوسعوفشف!س،ذكبعد!فنم،!!ملم

11(.البرقارتضاهالذىالرأى"ذاإلىيميلعرببنالدينمحبى

الصوفيةمتأخرىأن،مفدمنهفى،خادونابنبرى،2خرجابومن

..الإعاعبليةفلاسفاب!راء3راءمخلطاإا

الكا*طاشاثامنالنملوانظر-523صاالان-ا؟لدالليهةالبوحاتا(،)9
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نأولدو.الصوفيةكلمةاشفقاقنفيرفىنجلتالىالآراءهىنلك

النفعمبريحمل.ممكنةنفسيراتءدةبيننجهبفارنال!ى،ايردذرأى

ابفسيراتهدهاحداخبارالىفيف!نا،ذكومع.نناباهينا!مى

مناتشةقاللغولبدلامن،الصوفبةللم!ابالفعلىالمضمونعلىنجاء

والرلود،الاعزاضاتراد)ؤى،-دةعلىمن!ارأىكل،المابقةالآراء

المناقئ!اتم!همثل)ن.والمعارضةالمؤبدةالنموصمنبسيلالاحنجاجمع

فىأو،المصوففىألفتالىالكنبمنكنبرفىمفصلةنوجداللندلة

.ودحادطبقانهتاربخ

:ا!فخمالحديدفى-مفضا2

الىنهالموضوعىالمنهجالىأقربهوآخرشجأتبعأنمخنونفضل

ن،ذلكالأخبر،اننهداأهميةمننفلللاكناوان،النارنجىالمنهج

فىبنطبومو.اسنخدامهالمزبحسنلممضللا)ذايكونتدالمنهجهدا

الىللفواعدنبعأ،!حمارجبانقدأداخلتاالنصوصفيننفدأنالأولالمقام

وأ!ابعميبوبوسخلدينابنأثالمنالنارنجىالمنهجعلحاءيفررما

.الحدشا"مصطلح

المصوفأواباطنعلمحركةتاجأنكونانرنضبهال!ىالمغجأما

منللنضقؤك،الإمماصيليةفىالظهورثورحنىالإسلام!درشذ

كذأفارالىكا،الباطبمنالمرفبةأيعد:وموالفرضطاصدق

البهتطرقأخالصاسلاىانجاه،العوفهلأوأعابرةإشارةرشدابن

والمنيالموضوعىالمنهجيننجمعأننرىوهكذا؟اسلاميةفيرعناصر

الحت،رضابماطدبثانطق5قكابخافيابارقبثبمنياغاصالنطاننير(1)

.512-175صش.الماتدار-الاتالب
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الارنجبةبالأحداثمسزثدين،النصوفمفونندرسبأن،الارنجى

البحث.فىلطريقاكعالمننخدهااد

عه.اللهرضىعلىالاماممنالصوفيةموقفهناالبد+نفطةوسنجل

،الإسلامقالمتصوفينأولوأنه،مزعبيأنهبروننهمالغالبةالج!هرةف!ن

.الكلامعمأهلشالإسلابةالفرقجحيعشأنذلكقالصوفية!نحأن

بيها.الححيفةالخلافاتصالرنمعلىإلبهالأننماءنزعمالفرقهدهف!ن

الأوبلأصارنلقبأنهونجصونه،البافىعمايهفبنبرنالمنموفةأط

،آنالم!أى،ابزبلينبفاباونفكأنهم.ريممعليهاللهصلىالنبىعن

أشدسنجدهاالىالمقابلةتلك،والباطنالظاهرببنمقابلغمابأوللوين

نفرعتالىالفرقق،الإحماعببةطائفةعندوفلوآوضوحأيكونما

عمافمابعد.

علىبجمعونالأسلاميةالبلادفىالمنصوفةفجل،ا،مروأئاماكان

بذكصرحوقد.وجههاللهكرمعلىالاماممنطربقغمبفنبونأنهم

الكرخى،غوظ،وأبوابسطاىايزيد،وأبوالسقطىوسرىاإبخيد،،ال!ئمبلى

أنهممنالرغمعلى،له!ضعارأتحدالىالمصوفخرقةاليهينبمنكا

يبدو.فما،أخرىمصالرمنتصو!ممضرنأخنواقد

يفررونهلماطبقأالصوفيةوطبفات،النصوفأحوالنراه!بحذدونكدلك

أنهميمرحونبل(طابأببنعلىالامامعنكلهذلكأخدواأنهممن

منيكنفمالألهيةايهمورفىوالبحثالحكمةأماا،الحكعةعنهأخلىوا

كذمنشىءوأصافرمأكابرمجهازفىنفلولا،الربامنأحدفن

يترثون،الحكمةوأماطينالحكماءوأوانل،ابؤلانكانتفنوهذا.أ!لا
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اباحثنجد!ل!ا.السلامعليهعلىالربمنفيهخاضمن،ول،به

فىكلاأنجدولا،خطبهكلامهةرشفىضهمبثوئةوالحدلالنوحيدفىالدقيقة

ولو،بخ!وررنهولا،ذكمنواحدةكلةوانابعبنالصحابةمناحد

.،)11؟ذكلهربوأنر،بة*رهلمفهموه

الخقوالاتقاص،العرب!ثأنمنالحطإلىيتهىال!ىالنصوم!ا

فترةقابصوفةأنوالنشهدكايثد،والنابحبنالصحابةمنالظامرأو

كهأوالحتخرتةمأخوذأمنيىوانه،تفلسفالتصوف،بأناباطنىالستر

المذابمنخيطأبحوىأنهللأمفسرىبل(الصفةمنأوالصفاء

الثرفهقالريةالجمعباتلم!المفضلةالفافةنعداد،ابلببةالفلسفية

أملا،خا!ةأهدافلها،سياسيةجمعياتالأولالمقامقوهى،والضب

الدبن.ورجالالملوكينالنحالفبسمونهماعلىالفضاه

:وال!وفالتشغ-3

النصوت؟فىائيعبةال!ناصربعضنجدأنبعجببفلبس،واذن

فنبنا.نب!والفلسبةالدبنبة!بقهزادتنم،باشات!ال!نيعأناذ

أصاب،ومنالثضغلاةبعضصغمنالعناصرهذهبعضنكونوربما

الإماممكانةلابمسالغلوطاأنكبر.وافرابهسبأكابن؟الدنجةالفتة

موضعليتالمكانةنلكف!ن.بهعأالمسلينتلوبقعنهاللهرضعلى

المحينوأبو،فاطمةاب!هوزوجأالملامعلبهالرسرلعابنهوإذ؟جدل

الشبعةبأنالفولجمكنبل(السلامعلبهالرسولنسلوم،والح!مبن

بجلونلأنهم،النةأهلذكقبئاطرمإذ؟علىبمحبةينفردونلا

.128ص،6-،2مجلهاطديدأبىلابناللافةكبعشرح(1)
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لك!إيةطربفنفسبرءربىولابن.ؤ3وبحبالصحابةوبجلون،ويونهعلئآ

الىنربتدانطانإن:بقول!و.ارسوللصحابةالثبعةمنانلاةإ

ه!الكن.اليتلو2الرسولمحبةوهو،صحأصلمعنطأعلى3قلو

عبمدخلت)إذهؤلاء،فضل،الفهموسؤالنليساتحولهحبكالأصل

شذكورأوا،فجمابواسنفراغالببتأهلأولاببالجن.شبافي

31،إلاعليهثزبدينولا،ونفوااو،"و،وكدلكاللهإلىالفرباتاسنى

الصحابةبغضالىنعدى.نفم،طربفنبنإلىاليتأهل!مننعدوا

4الدنبوىالمنمببه!اأولىالببتأهلأنكباوابقدموم،لمجت!بم،

الفدحالصحابةسبإلىزادتوطانفة.واسفاضعرتفدطمخمفكان

لمجلادحثجلاللهؤىجبربلرق،يعلمعلبهالله!لى،اللهرصلفى

:3بعضأنئدحىاظلافةقونقد!مرنتمعلىينصوا

...أميناا،مبنبعثمنماكان

فانعكس،الحقعنأخرجهمأالدينفىالغلواليهأدىمافانظر

كبردبنكمفىتغلرالأالكابأملباأ:نعالىقال.الضدالىأهـرم

.،)1(السيلسواءعنيهصرأوضلواوأضلواضلواقدقومأهواءت!بعواولاالحق

وحموم،الجاهليةوالعصبية،السباسبةالفننةكانتا،مرنلقكانقاوأبا

االاك،اظلبفةمقتلبمدالمسلمبنحدةفرقتثدالحاقدبنمنالفننةأهل

بأنواتهت،الراجاظليفة،لعلىبعدهمنا،صبسمترأن!ونحاك

علىل!مامزالفا،ا،موينمنوبنيهمعاولةالىاكمنيةال!يادةنفلت

طالجهم،اخنلافعلىجمبعأالمسلمينقلوبفىالكبرىمكانتهمالبيتلو2

.2"2صىا،"ابلا-الكنتالنوط(1)
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بعدبنثعلمالفرلقبنينالمعركةواذاكانت.شبعةأمكانواشةأهل

حيكوما،،لاجماجمةالباشةالعناصرأنالىذ!هدانافلربما،نجارها

الذىالانثفاقطافىا!برال!املمى،ودبنبةفلسفبة3راءمنطا

مبم.دونالجمعونرق،المرحصدع

تأنفاأن،البحثه!اق،هشامنلبسبأنهالفولإلىونسارع

وبكى.نفصيلبةمناقثةالمةوأهلالشبعةببنالخلافأمابشائ!

العربعنداحمبفةاعنررهاأصطالهاكاتالكبرىالفتنةأنالىنبرأن

العربخ!لانمنعلىالامامشكاولقد.الإسلامصدرع!رفىوا،وال

جانه،اثناءقلعلىانثغأنعلىيدلمما؟سواءحدعلىلهوالموالى

أدواره!أضعفقكان

الجدبد!للاولةالاجماعىالريهبطببعةنكنفمالربجانبمنأما

لعلىالمطبعبدبنالمباسوصبةالبن!نفكوند.علالامامصالحفى

بنهوفىأنهعليهأخدهمماوكان.نجهاماتالىعلنهفى،طالبأبىابن

نجاظزالباسالىمرارأجاءايهخيرهذاوأن،عمانأمرفىبالحدبت

-عماننجا.لدىعلجدمامنلالالدبهيجدلموأنالعباس،عاضنأملايأ

لهصاءتمنأندحلف!نه،عثمانعنلسانهيمسكأنيضحهل!للث

يظهروناالدبنهؤلاءينبل(المسلمبنبلادبفبةقالامقأنصاره

ألهعلىبحنيأنلهبسبانعبابصارحالعباسإننم.للىالمؤة

جبده،جحلونهاناسأنظنفلقد،دونهالملبنأصد!عثهان

معدلهولافكلنابدلاا:لهويفواون،بهالرشدويرون،أصبعهويخنصن

نجها.لأحدلاطركبرىهفوة،العباسرأىق،نلكلكن،ككانا
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ال!بنهؤلاءبعضمناباهمحذرأ،عنهاللهرف!علنصحقبنحرثم

يبهسهأنيثالمك!للث.عمانطاعةعلىأحرعىوم،لهالموثةبظيرن

يناوه!له،والحب،علبهانكووبدعون،بهبطيفرنأناسأمحيربنأن

البسيصارحهثما!ضر،،ولبتدر،العينيرعىعليس..جاهلمولى

)1(واللامالصلاةعليهارصلاوفاةثومالملبنأصأخدبظغكانبأنه

عنعدفبأنهب!كرهلكنه.اباهضيانأبىوببعةيعتهيذكرهوكأنه

صدقسيكنوكا.ن!عفهفلممرةبحدمرةلهانصدىثم،اظلافة

وه!ا،علىنصرةعنالعزبتخاذللاتفحرف!غا،ك!بهاأوالروايةطه

فعلا.حمتط

واحدألواواانلافةفىر!اوعئاأنالبلاكةغجشرح!ا!رىو

علببعثهم-ماعهاللهفيه-رضىالرفبة!نكدمبكنلماذأغبره

كانتكلهاقربثأف!ن...أعيخمقرةعلبمدأخرهكانبل؟طلبه

بلأيخهاالىهدطريقعنالخلالةإلىيصلأنلعلىكانوما.تبفضه

بأنذكالحديدأبىابنويعللا،مر.2خرفعلكاالبفطربقعن

وسفكؤررهاف!نههعلىالإمامعنانحرافهاقالعدرلهاكانربماقربثأ

بفاءمنبماخالإط!مولبى،تعموأكبادماكاالربونفوس.دماءما

،ا،ولكاناس،كاس،عيانأإومانشامدهكا،انضسفىالأضاد

".واحدةوالطاع

دماءعصبتاقدالرببأنةولهقالقرلملا!احبينلولاوتد

بئكصزبانورمد،بانهـلافةأمرا.فدسالجانلأبكبلمميأإن،!ال(1)

أملالابكرأبارأتأنارلر،ورج!،خلدالنحاجمةلاا:علالإطملهشال.ورجله

.013صءاجملهبلافةكغنركا-لرحلا

http://www.al-maktabeh.com



902

دثرعمفىبنحقمنرهطهقيكنلملأنه...طابأبىبنبعلىقتلاها

..المربعادةه!ه،حدهبعلىإلاالدماءنلكبهبعصبأن3ولداسنغم

عفبلأخيهإلىكتعنهاللهرضىعلئالأن،بغاولاندإنهونقول

فىؤركاضهمختهم،-رنأعكودع...ا:بفولطابأبابن

ابما!اأيخككلأجمعتتدالعربوانألا،اثقاقفى!والهم،لضلال

فرنأفاجزاللهم..البرآنجللهو2عبهالله!لىاللهرسولحربعل

وطت..حنىعنؤ!تنىعل،وتكاثرترحىنطعتنفد،الجوازىعنى

.أالأعلامفى!ابقنىالرمولمنقرابنىقشلىلب!منإلىذلك

عنه:اثهرميعلالإماممنإوالىواالصبمولف-4

وربما،علىإلىبمبليكنلمالعربرجالاتبضأنالمؤكد!من

وانست،الم!لمبنعلىالدياضدأقبت.معالمهنغبرتتدالعمركان

فىتىأخذتالريحأندماتهم/مضضما:رقجالت،الملكرتعةلهم

الغيرةهؤلاءص.المقابلالمعسكرالىبتالونفبادروا،معاويةجات

بقمنبض)نبل،ابيهبنوزياد،العاصبنوعرو،شعبةابن

بل،قب!بنا،شعت!منهؤلاء،علبهحربأخبةكانعلىسكرق

.عباسبناللهكبدماثمبنىبعض

اصلطدلواءميحيال!ىعلهمعلىأالإماقجدوافربماالم!إلىأما

.الإسلامد+فىقثخلتالىالأموأبناءالصبينالماواة!بقأجلمن

ال!ى،الخالمىالاسلاىالانجاهم!ابخلمننجرعلآألأماوكان

بعد،.نعمانولاةطيهخرجثم!ارمأ،تطببقأوممرب!رأبوطبقه

انجاهأف!نذلك،ى.صمأمنهيا!سوالمأوقصأالأسلىمنيج!وافلم
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ألةبعد،نف!هيؤكدبدأالإصلاىالمجتمعنركببءنجانأاكز3خر

.الثرىالعصرانوانينلةطبقا،فبهالسباصبةالدولةثأت

،لكخموأهلهللدينخصومأكانوابأنهمالموالىنرىأنببالايخطرولا

أتاءؤلى.والمساواةالحدلشريعةعلىيخرجلمنخصومأأنفحهمنصبوا

الإسلاىاالنظام"نالانتقالفزةوق،الملكونظامالخلافةنظامدينالم!!

خصبأمرتعأالفتنةأصابجد،ا،موىالرأحمالىالنظامالىالاشزاكى

4مالقنةأهليكنولم.!والىأمكانواعربأالم!لمينينالئفاقلبث

ببحثالمرجينمنأو،سبأبنالقعبدأمثالمنالإملامعلىالحاقدين

؟3كانبل(فحسبومسبحبةومؤكيةمانوبةمنالدارتالعقاند

)1،.شتىلدواغأنفسهمادربهؤلاءبعض

كله،نالمعسكرفىأمرهعيهفسدعلباف!ن،شىءمنيكنومها

أهلونجا!ة،نجانلهممنوكثبرادربدماةتاوبفالت.سواءحد

عليه.خرج،علىعنالموالىفلربمالتثم،ومالهمعاوبةإلى،الشام

اليه،ثارأنشأضهرلهالكوفةأملوحذلان.العراقفىشينهبعض

بكز!لماان:بفولنم!عهف!ناخطه،منلكمبربخعأكاننهموضجره

ا،اللهفأبعدهاافنلفةوالآراءالفقذاتالكوفةطكالاملكالدبامنلى

بالأعاصبر-،لثفاقالاختلافمنأهلهاشصكدثكانماالامامشهوتد

رأيه:ق،!موصفهمفىأجادالراقأملمالثنفسبرالجا!أرادولما

ومع،والبحثالتنفببكونوالنظرالفطنومع.ثافبةوفطننظرإأهل

!دمم!البنالصبمر،.31رموالأطسطاملاغوارجتاةتنيرأعنكاور()1

.3!ممعلعركرم،القنةأمل
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الر!ماءينواقينرالرجاليناإلزجغإلقدحالطمنبكوناإلبحثالتنقب

ا،مراههعبوبهـ)ظهار

اماعمقالراقأهللمعمية،تاللهرفى،علعجبوتد

طن!ماقاللبمإ:قال،الباطلفىإطمهمالثامأهلوطاعة،الحق

)1(،،منىنراوأبدلهم،فهمخبرأبهمفأبدلنى.!نموق!شتهم،وملق

.وانفاقبالئفاقوصفهمالذىبالحجاجرمامنم،زبادأبهاللهفألجم

نفاعواففد،الكوفةأهلقنكب،جههاللهع!م،علياأنوالحق

هؤلاءوم.الموتقالرعةالىبلأاليأسالىبهؤفعوا،نمرنهعن

أهواؤم،افنلفةأبدانهمالمجتحعةاناس)أبها:قائلاالإمامنجاطبمالدبن

فىنقولي،ايهعداءنيكمبطعونعلكم،الصلابالعبروهىكلامحم

دعوةعزتما،حيادحيدىتلتمالقالجاءف!ذا،وكبتكبتالمجالس

فرزكلوه،ش،واللهالمضور،...قلاكممنتباسزاحولا،دعاكمعن

أ!دقلاواللهأعبحت...الأخببال!مواللهنازفقدبكمفازومن

دواؤكم؟أطبالكمما،بكمالدوأوعدولأ،نصركمقأطمعولاقولكم

،ورعكبرعنوكفلة،علمأتولابغبر،أمنالكمرجالالفوم؟طبكمما

.،أحقنجرفى!لمأ

فىلعلىشيعةكانوا)نهمخاصةالكوفةأهلقيقالأنيمكنوكبف

أنفىدرنمل،الجهادعلىالحثمعرضقلهمبفولاللىوهو،حبانه

نسأ،جرتواللهمعرفة،أعرفكمولمأكملمأقثالؤ:لهينجيوا

..غبفلأ.كحننم!درىقبحأ،قلبىملأتملفدااللهفانلكم،طمأواعقبت

ابن)نفربث!ناكلقدحنى،والخذلانبالعصبانرأب.على"وأفدنم

.011ص.الأل!ابد.ا،ل!ابلد.الممددش)1(
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أحد،وملأبومدته.بالحربلهلاعملكن،شجامرجل،طابأبى

،)1(.منىمقامأنجهاأفدممراسالهااشدنهم

الت؟بم-بة؟لأنعيهوأو-"وا،صفبنفىخدلوهأصهماناربخوشهد

لةكابل؟1!2!حدهبنالعاصفممروجامنم!إمرة،قيلكا،تكنلمأكاضااإ!

معاوية-أعوانبعضءكهاللهرضىعلىالإطأأعوانأحددبرهافتة

منكانمنأما.دهائهفىالبهبثارأنمنفأنهرالعاصبنأماممرو

اسلا!-ؤرجاهليتهفىالغدرثالوهو،فب!بنالأشعتف!وعلىشيعة

المهاجربكراأووسبر!لا.والسلامالصلاةعبهالوسولموتبعدارندففد

باضلبر-الصروفالحصنالىعنمبرنهمعا،شعثلجافومهلفنالاأبئابن

لنفهالأمانوطب،ليلاالحعنالأشثغادرالحصاربهماشد!لا

ابهم.وبسلمالمسلمبنلجبنىالحعنبفنحأنعلى،سنصابهولعنرة

أنالأشعثإلىطلإواومدأن،قناومبالمرندبنالمسلمونظفرولما.فبهمن

ومعه،بكرأبىإلىالأ%مترحمل.عابهمالإبفاءأرادالذ؟نعبهبهرل

نبنىبكرأبالىبص!رأنافانلواسنطاعطا.وعنهمكهفعفاصجه

وحماه،أبضأالكفارهـللحنهالأشثبلعنونالمسل!ونوكان.فروةأمبأخنه

الأشث،إنويقال.عندمللغادر31وهو،،النارهـعرف.قومهنساء

زمنه.فىالنفاقرأسكانانهوقيل،علىخلافةفىافافقينمنكان

ثزعم.وكان.صفينحربقكندةمئبطالذىهوالأشعثوكان،هذا

فى.المرجح!ن.معاولةتولهوبلغ.الرجالالحربتفنىأنيخئىأنه

بمراذىاهوكانفقد،العاعىبنعروخوفاقعلىكانأنهاعنفادنا

ولبس.النحكبم!بفةعبهم!فرأ،!فبنثومعلىأنصارصفوفين

.1،1صانقالجز.الأل!ابلد.الرجعننى(1)

انحبهم.شاصفسةبخنىلاىناك2()
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سآالمصاحفرغمكبدةدبرال!ىهويكونأن،العقلنظرق،ببعد

منبرزعدماالجملموقعةشفكرنهاأخدفقد،العاصبنممرومع

طلحةوأنصارعلىأنصاربفننللاحنى،المصحفبحملرجلالصفوفين

المؤمنين.أمومثانمثةواكببر

موسىأبااخنارالل!هوا،شعتأنالغدرأوالن!مرعنبكنفومما

لمعاوبة.المثلالعاصبنممرومعبحتكم،علىمنرفىغبرعلىالأثلمى

افهعبدولقكان.ال!مرن!زورنضحتى،فرأالمزيكونانوبجب

وم،نهأبعضهميفولكا،ذلكفلسصفينموقعةبحفرلمشأابن

ر!11ول!نن.سبأبقاتعبد!جدلقد.للئمبعةالبةضوماثخره

أحديرسلبأنكلغلعلهأو،المدائنفىمنفاهقكانفلحله!فينموقعة

روىتدأنهإلىه!ا.بدبلاعنهوالفتنةالقاقأكا؟هـرجالمنأعوانه

لهفعرض،لهعلىفأفلظفكاصهثومأالإمامعلىدخلايهئمعثأن

نهدثق،أوتخوفنى)أبالموت:علىلهففال،بهسبقلثأنهالأشمت

")1(.وت11علىوغأوالموتعلىوتعتانأبالىمااللهفو

بابنخلاوند،بنتشىالأثعثرأىأنهبضهم،روىصفبنوبعد

عنه.اللهرضىمحلىلقاتلبقولحمعهوأنه،الكونة!واحىبضفىطجم

عبا،بحلوحمعهمنؤب.الصحفضحكبحابخكأقدالنجاءالنجاء

.وكدرهجريخهإلىأسرعكانملجمابنالاأن

.الحاصبنممرومندهاءكثركانالأشعثبأنالقولالىونميل

أبضأ،العاصبنمحروقنلصبهمعدبرتدبكونأنالمسنجدمنوليى

.3،ص،الاصابلز،االافياطد،ابقةفيضح(1)
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ومن.خرمنأمنهمربحمنس!إء،المسلسبنصفوففىالفننةبثبعد

افنيالنمأبضأالكوفة!من.ابو!لؤلؤةابا)11شعبةبنالفبرةارسلقبل

ومو.وصسوممحددوالهدتواضحفالنخطط،الخطاببنل!رلؤلؤةأبى

مص!3حنىاناقالخيفةمنابنداء،والهربالمسلمبنحكممناظلاص

الحبن.وابنهعلىآالإما

محاولةوهى،خطرأأ!ثدفننةتحاككانتالايةالقةملوجاتوالى

فىاباطنبةمناهجابنداعطربقعنؤنك،الداضلمنالاسلامهدم

عجيبنجليطكهاوالاشعا!نسخهاإلىيفمىنحوعلىاثرلعةنأويل

الذبنابهيد!كفاثدالإءريقووثيةالفرسخرافاتبينبجمع،الحك!ةمن

الفتةوأثبرت،!والىءربأبالمسلينةهـرلقدا.قبلمندينهمحرف!!

.واحدةدفعةالوجوالى!رزتادالأمةم!هعلىللفضاءعانيةعاصفة

العالمطلاخمعالقديمالعالمصراعإلىظهورمايؤث!أنالغرورىمنوكمان

الجديد.الاسلاىالعربى

بأ:بنالهعدألر-5

بالولإءينظامركاناللىسبأبناقهعدالىالفتةطموننب

بالإط!أبنسزاينبهيشمنبهودئاوكان.عنهافهرضعلللأمام

ورأسابن،منوهو،الكندىنبسبنالأشثلهكادكا،لهوببهد

على.خلافةفىنأق

المل!ينأسرشأندشأبناللهعدأنفانركدأنونر

والدببةالباصبالقنةالىأدتماكرةمحكمةظةرسموأنه،محعبر!

ع!.متلولالكنرشأبخ!ةض!ةبنالمبمكان()1
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ونخثى.الإسلامفىالمتصوفبنبعض"ذابفىماثلةنارما2زالتماالنى

المإمربن،عناةثأن،حجابوراءمنحركفد،الرجلهدابكونأن

وي!نعلىالأمامينالحروبأبامالسباسىالصراعقأسهصواممننفرأ

كالمغبرة،الثفةكلبهمثوئئلأبجماعةالملكقالطحعربطهالذىمعاوبة

قيى.بنوالأشثشعبةابن

أو،شابناللهعبدحركةأنالرجبحبعضالرأىه!ابرجحوكا

!لبماننجهانثنالنىا!ةنلكفىوجههاعنأسفرت،الواءابن

صدقمنبكنو!ها.وفيرمالمانبنفةوحدثالغفارىذروأبوالفار!

%و!يحرك،وانعحهينفتاشطاعأنالؤ!ابنف!نأوكدبهالظنم!ا

نظامرواممن،وأحبارمابهؤبهاقامالىإلدبىالسيا!النخربمؤامرة

الداخل.منالمسلمبنوحدةفزيقبالإسلام

ثم،مقلعمانالىأدتادالفتةلىفينجلىالسياسىالنخربأما

بعضب!نحامفكان،الدينىالنخربوأما.ومعاوبةعلىالإمامبينالحربالى

اسلايةبصبفةصماب،الفار!ىبالتراثالمطعمةاليؤيةالعفاثد

الرجة،و"ورانة،المحمدبةالحفيقةأواهـدىالنوركفكرة،خارعة

على،قاللهحلولالهدىوفكرة،،لرجةوالغببةأنهمومعبالأممةوع!!ة

قوىرجعكالاالآراءلهذهيشكون.انيعةمنالنلاةعندأبنائهفىثم

نشأةؤد،الهجريبنوالرابماالاكالفرنبنمنصوفةمنمحيرمذابفى

،الإسلامقالرحبةالثورةكبنىالعلاو11الد!ورالأسناذالمرحومماحماه

ال!قلالطابممنبهاإننفلت،الإسلام،رأبهق،طورتالىالورةتلك

إنها!ضا.الصوفالى،الأولالذاجةمرحلة!من،إررعالىهدعغ

محك!أاعدادأكانتبل(ر!حبنورةرأبافىنكنلملكماثورةكانت
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ولبى.الإحماعلىوهوالمذبالرحيةالىمنهالمادالىبكونمااتربلملهب

عندابىطنأهلحكومةنخطيطبعدفمانجدأنا!رواطرانفاققيلمن

مرضوعهداولكن.الباطنىالرىالإحماعيلىالنظاملنخطيطمطابفأالكتاق

نطورتكيفبالؤلاكىينجبن،آخربحثفىبالنفصبلالهشهؤ،آخر

الإعاعليةالدءوةبنطورالهجربيناإلرابمالناكالفرنبنفىالصوفبةالمداب

الز.دورق

الفضاءنكلاتابتدعال!ى"وابهؤىالخططم!اأنظتما!

رفبةالكربمالفرآنلإلاتالباطصوالنأوبلاإلتضبماإلنشببه،لفدر

،الب!ؤشمامةطانفةفبلمنفعلتماكرارعلى،وسخهنحربفهق

عنطربقحرقهااتوراةثوتالى،أصأ!نل!طخهالقباليةفرفةبهاوأعنى

انأوبليننالجعادعتالىالميمولةقاباطيةطالفةومى،النأوبل

الكفوادعاء،إلطلطتالسحرأسالبوينللنوراةانستىالباطنى

نلفق،كانت)ذاأالننجيمواستخداموالأعدادالحروفوأ!عرارالغبعن

!دبثة،وأفلاطرنبة،قديمةاغرنجةوفلسفاتدينبةعفاندينن،الواخفى

.ادرسعفالد!نورواب

ناثىالدىبنمبأالله-عبدقناكا-الأعلامفىاقةرأسوكان

منقبلبحلوله2خرننادى،كا!جههاللهعلىكرآالامامقشحانهاقهبحاول

كأممرةالهنؤ2راءمنطرفأاقتبى.كللكسيمبنعب!ىالمسحق

وتكنف.أنجانهالىينتلالأما،قالإلهىا!انبأن!بأ،النناسخ

الغنوصب،الجمعياتقالمعرنةحقمعروفاثحاهعنالؤ!ابنعاولةلنا

المتصؤدةأنالضبعن.()ع!خهالرفانأهلجمحباتقأى
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!حأو)شراقأتلوبهمعلبهطال!ىالعرفانهوالباطن3عدأنورصن

أيتالذىالنبىهوالمعلمهذاكانولو،معلمدونأى،وا!طةدون

الرفي.ابه

حاولتبعيد،زمنمندجدتالسريةالجمعياتمذهأنالمفررومن

ضربطريقعن!)سلامومدبحبةب!ؤبةمنبهاالموحىا،دباننخ

الطريئلفغالفلسفيةالآراءببعضجمبعأضربهانم،ببعضبعضها

عربى.وابناإلكآقالحلاجتتحدثال!ىالحالمىالدبن-ونهماأمام

اعنقادنا،ق،فىلمجع،والكشفالإضراقعلىبقوأدبنظغفىوهو

بمضكلالقداعةطاجنجلعيدأ،نهأالالحادمنأصبلنوعالى

فكرةتجرلالعامةعلىبهلحتى،نفدب!همقبغلوثمالنر،أنراد

منبعىنحفبفهحارلوكا،المبحبةفىحدتكا(نجهماللهحلول

قلعةقالكبرىالميامةصاباليهانغىوكا،الاصلامقالنصوفادعوا

وأعلنالاسلامنج!خنادى!نل!ا،ال!نرقيةا!اعبليةثملوهو،الموت

ألوبنه.

البيت:ولادلونعبةواس!لالالرىا!ط-6

!رفنهمنكببرةفاندةأفادتدابهؤىا!ططهداأنفيهـبلاومما

اشفلالأجادأنهكا،الجديدالدبنقبعدابمانهابرسخلمالىالثوبلنفسبة

أبضا،بالاسلامعهدحدبئووم،ادربعندالجاهليةالحصببةنوازع

!م.طبهاللهصلىالرسولوفاةبعد،االمباللمنكثبرارندادبديل

،عفاندمبعضلهموأحبوا،انلوالىمنال!جالقنةأمحاباسنفل!د
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تلوبفىالكبرىلمكانتهتاللهرضعلىسيدناحولالدءوةهذهوركزوا

المسلمبن.

ببعضبذكواست!ثهدرا،الغبعلمعلىالامامإلىنسبواوقد

.الحجاجوظ!ور،معاهـلةوطك،كاربلاءعنك!خباره،تنبزاته

،ضراسانشالسوالرايات!ورعنأخبرأنهذللثإلىأضافواثم

علىالإمامبأنل!لكواخجواءالفا!4)1".الدولةءؤسىالهدىاللهعببدوعن

شىءعننسألوقلا؟بدهنفمىوالذىة،نففدؤ!أنفبلفاسألوق!:قال

أنجأنكمالا،ماثةوتضل،مائةفهدىفتهعنولا،الساعةوببنيبهمافما

أهلهامنبقتلومن،رحالهاومحطركاباعناخويعانفهاوقاثدهابناعقها

يها!ولا،واضحالعبارةهذهفىالوضعوأ؟ر.مونأ،فهمسنوتعنلا،

مننفسهعلىارسولاأنكرهكا،الفبعلمفيرنفسهعياالأمامأن

أنمنالكوفةالخووجلىروهو،نصحهأتباعهأحدأنروىفقد.قبل

رض،علىفسأله،النصرينالحى،ساعاتبضعالخروجهدالىيرجى

!دتكمن:قالثم،أنثىأمموأزكرفر!4بعلنفىمما،عنهالله

الاعةإعمعندهالله:-ررإنتعالىاللهقال،بال!آنك!بفقدجهذا

اللهصلى،محمدأإنتالئم.الآبةا،رحامة"فىماوبعلمالغيتوفيزل

نهدىأنكأ.رنم.ءلمهادعبتماعلميدع!ماكالى،علملهو3علبه

استغنىفقدهذافىصدقكفنأفبهامارمناقيبصبالىالساعةإلى

والكاهنكالكاهن،المنم:للناسقالثم،ذكرهجلبالئهالاستعانةعن

.()2"النارفىفرواول،كالكافر

بما.وصا،17صالابما!د.اثاقابلد،ابلاغةبمشرح(1)

305صانقابلز.ايهولابلدالبلافةكح%ح2()
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صزفىبفيضأنلهبطبالدىالبلافةنبمشرح!احببملكولا

الغب،أمور!رنةمن،عنهاللهرض،علىالامامعنرل!ما

عنالدناعمعرضقوهو،ئرحهمن3خرأموضحقبعزفأنالا

حبعلىالإمامبفصدهاإنماالأمورإن5:فبفولالإمامسباسة

.،11(اللهإلاالغهبيعلمولا،4المصلرمنفيهيظنسا

مل،الإمامالىالأرهبةبنسبونكبفالحدبدأيابننساءلوفد

ؤمجزانه،المنبوعاي!صلوهو،اللاممحلبهالرسولالىبنسبوخهاللأ

الرسولمعامرىبأنذكلنابفحرئم؟أكزالغيوبعنوإخبارهأعظم

ا،حلامالغيفةالعقولالضعبفةالطالفةتلكمنعفلاأرجح!نوا

اللهكعبد،أيا.24ضرق،اللاآعلط،المؤمنبنأمبررأواالدبن

حالعلىوضمفهاابصائرركاكةمنكانواف!نهم01وأ!ابشأابن

فيتفلوا،فبهالمعجزاتتسنحهمأنأفالهمشء!بفلا،ث!ورة

من!بصحلاأنهلاعنقادم،حلهفدالإلهىالجوهرأن!احبهافى

ه،بالحلرلالامذاالبئر

استضتهمال!ينهؤلا+منكانبر!شبأاللهعبدأنةنقدلالكنا

جيدأيعرفكانبلأعنهاللهرضى،طابأبىبنعلىأحوال

وصفأنيمكنالىالبصانرركاكة.؟ولبستنجططو!اذايدبرماذا

الا!م.فىللدخولتركوها31ظواالىعفائدم4نتيبسوىأتباعهبها

منلايفرلكنه،أملهمنبفروتدمن+مدينته+أ،!يفرقدالمرهان

إحم.باالجلدمنالفببشغافلصوفاأكرنكونتدوالعقدة.جلده

.305ص،االاقا!زالمجلدايأولابلافةفي%ح(1)
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ايهودأوالمجوسأوالنصارىنلكأمبأبناللهعبدأشياعكانف!ذا

ق،لهمتبحالى!احبهمفتنةالىمالوالوعبهملاذاالعانبةأو

الجدبد؟دبنهمالىكالدهبممعهمبنقلواأن،بالىير

هدافىا،مرضقةإلىبهدىأناللاغةغجشرحصا!وكاد

منالمقالةونأكلممونأنوجوز8:فقالايهوىالتظط

.،ذكإلىنذهـبواالاملاأدثنقالأرواد)دخالأراثواملحدينهوم

نإ5:بصدقهببزملاكأرضبضعهال!ىالرأىه!اثفرؤالئم

فيوالملكهم،الر!ولعحرقوجدواأكنادتةالملحدينهؤلاءسنل

ينالفارقينعندماالحقينىالفرضعلبدهو!نم.أالفننةهلهالى

تلكعنكامضةعامةبصورةفكف،علحديهبمالراقوزنادتةالعربقىلادتة

يسمونهبماا!طبغتوالى،ابهؤعلبهابطران4الصرالجميات

الداخل،منالإسلام!بمءاو)ةقدورهاوعن،والكث!فالرفان

ىأ،عرفاقدينالىالمسيحىالديننحريلقنجحتأنبقكا

الحالين.قبهلنابابهوكانالن!يطأنوالحق.)11خوصى

بكنال!ىالحفبنى!السببحدسنداءدبدأبابنأن،ينالذ

واتباعه،السؤ!ابنكدوناليههعلىالإمامتةديسقالفلووراء

العربوببنالفومهؤلاءببنالفرققلىبقدحومما5:بفولفهو

الراقمن"ؤلاءان،علمعلبهاللهعلى،افهرمرلعاصرواالذبن

وأصحابا،هواءأربابننبتزالتماالصاقوطينة.الكوفة!اكنى

ا،د!الجز"الإطدسالفكرتاةهقارطصكلاكبهررايهضاذانن!ركاب()1

الثاثة.في
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وتلقيقبمرأهلالإقيمه!اواهل.ابدبعةاوالمذاب،العجبةالنحل

الأكاصآأبافىمغمكانوفد...والعفائدالآراءعنوبحثونظر

.وفبرمأركاو،ودبصاناو6ماق8طل

هدهالحجازأهلأذهانولا،الطيةهذهالحجازطب-وقي

...الطغخونةوالحج!يخةالحجازا!اءأهلعلوا)فاب.الأذهان

،وجدلنظر!احبولا،فبلسوفولا،حكبمتجلمننجهمبكنوأ

وناضةشطارلةالغلاةنجدمقالةوله!ا.نحلةولابتدعشهةولاموغ

قمقا!أبامقلا،اإلكوفةبالراق،السلامعبه،علىسكنجث

.،)1(ممرهأكثروسالمدبنة

أنبتالىهى،الأحلامضعفأو،ابرصانر4ركاحليست،افن

،يناأنسبق،ونلفبةعنصربةعواملولكها،اإلغلاةبأبناللهعبد

ابثر.تأيهوالىوالانجبلالنوراةنحربفإلىأدتبهاشيهةعوامل

الىهىنفهاالعماكلمد.أنشبنحفقأنالمحايدالباحثوتطغ

الررحبةالئررةمفج!يأو،الصوفيةبعمىمذابقننا!ب!اإلىسيد!

وفلاسفة،واثبلوالحلاجالكناقأنالش،عنهمتيلكاالإلح!مفى

001الصفاواخوانالإحماعيية

إلىالطرثقأعلاآوهى،الغالبةالفرقبعض!تاربخلناببههـفكذللث

أحدأبناءخلفدانماستزالدببةالفننةأنعن،اباعبلبةاباطنبة

وعندى.البيتل2الىاكبةنتحلونكنالدعاةأحدوراءأو،على

.لا!ا-الا6صلابما!لز.اثاقالبلد.الإفةننشرح()1
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طهالدكتررالأضاذبقولكا،بالندمالثوروبدب!الغلوهذاأن

بعضأنشالركمعلى،سبأبناللهعبد!موقلككالذىحسبن

أميرياوفالوا،الإمامعندلهئمفعواعباسةناللهعمدومنهم،انس

فىيفبمألاعايهيئرطةمدأنفأطلت،عنهفاعفنابندانهالمرمنبن

عل،علىال!!اممفنلبعدالظهورإلىعادأنهمنالىنموعلى،الكوفة

علالإطممرتمحهوبشكرون،4وبنبؤبصدتؤلهفرقةأوطالفةرأس

.اللامعيهعيىر2كا،الماءالىر2إنهوبفواون،عنهاللهرفى

مأ:بنافهعبدمسأ"شحسينطهالدكورمولف-7

سبأبناللهعبدأنتخبرناالىاالمصةصفهأتلك!و"ين!رإنه

وأقنفاحأنتوضاثالصلمحمساعىأنعلهوالما،وأعوانهءواجنع

4سرميكنمواأنعلىتهعامدا!،الجيموتعةقبلالمسلمبندماءنحقن

وهكدا.ءلىإلىالىجوعدونغرةعلىالقالأنثبراالجمعانالنقإذاحنى

ال!لح.شةرثدونماكانراوبينقينالفرثببنيالوا،الحربأثاروا

أنهيرىن!نه.حتمةالتأملبنيرالفصةلهدهحسبنطهالايهنورونسفبه

بثعرأندن،علىمعسكرقالمكيدةمذهضلتدبرأنالحكنمنيس

هذهـأفالمنضروبأعدبدة.ومقكلنثيأتاء،،!طبههوبها

أنبحزفوهو،المصهدهحسينطهالايهنوريسفهكيف.المحاولات

ماعندالمصاحفخدعةفى!فبنسركةفىدإتندالمكيدةهذهثل

سبأ!لابنبهنسلمبمالمللأشثنسلمفل!اذا!قبىبنا،شهـعثلهامهد

بحزتحمينطهالايهتورلأناالنأملبنطبانمفبههذاإنرلقول
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أثدموماإلىنجاوزنه!إنما،الحده!اعندتقفلمالمؤامرةأن"

نبعهومن،الأشعتألحنلأمرط،الحكمبناختاروهو،ظرأنه

."ا،شعرىمو!أباعلىتجارز،أن،المانجةمن

عنهبفصحانبربدولاحبنطهالايهتوراليهبلصحال!ىا،مرأطهذا

أ!بهمن،علىالإمامعلىالمنمامربنبأنفانينكهالأفصاحنحنفبمكننا

جدبدةأنانابفنحنولوهدا.سنبنجلهم،كاناكنادنةوشا،دعاء

لكن.الزةحركةنفسبرؤى،الب!نقالربةالجمعياتعنابحثفى

شلمةأنالىتبرأنويكنى،التضبقله!ابتعلافاابحثمجال

.الجمعباتهذهلملىيتسيانكانانجانوأباالكداب

لمحدقبمىبنا،شعتبثهدبكادحينطهالايهوركانواذا

يدهثىألالهكانفهل.)1(سرورأج!لانأرادماكللهأ،سنقا

كان،فيلكاعزفىانفاقرأشوهو،قبىبنا،شسثأنعلمإذا

أدمثىأكادلكنىاالخارجوقالداخلفىالأصلامبأعداء!لةعلى

النائ!،مو!الؤ!ابروجويضعحسبنطهالايهورأد!أن

ب!كروالمالمؤرخينبالاما:يقولأنحدإلىتثكبكهفىوي!ب

ابيةنشا!ميكونأنبكنىقه!اصكأ،صفبنمرفعةفىسبأإبن

لمو5وجودعدمقشباصفبنومونعةالج!لموقعة/بنفماتاقافشانا

لمالطانفةهلهدليلاعلىالنسبانهذابقوموهلأورنبهاالطانفة

بعدأضرىمرةنفهاعنكتأغامع،علىالإمامزمنفىتوجد

؟الإماممقنل

.82صربخؤ!ل)1(
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الن!عبدجؤقحسبنطهالايهتررلنثكبكأدهنىأكاد)فىوأنول

!لىوإن6الاوءأيكنالسوداءلمابنإن-مولماعند،سأافي

أياآنشاطهوصورواالمؤرحونصورهءالذى،خطرذابكنفلمبالفعل

وممووإنما!عنهاللهرفىعلىخلافةمنالأولالعاموق،عمان

أ)1(.للخوارجبمخروهولم،عدمللئبةالشيعةخصومادخره

بمكنفأمرعلىخلافةمنالأولالعامبعدشأابن!ستأما

علىالإماممفنلبعدعؤنهوأما.نابقدبانهلهشمعمنب!ثفاعةتعلبله

بحلةتحيلهيمكنفأصصفبنموتعةقاخنفاؤهوأط.نعلبلهبمكنفامر

بظهرألاالأفضلشي!لربماأو،المداثنقكانفلربما.بأكزأو

مؤلاءأحدأى،الدهاةعناةسأعوانهأحدبدسوأن،فتةقكل

البجةوضرنهالفرحبهطقوقد،بثهدهحسينطهالايهنوربكادالذبن

فىالطانفةرأسفتةنجلمننجحتكا،المصاحفخدعةبنجاح

أسناذ،منباعأأفصرقي!بنا،شعتيكنإذا؟الجملموقمة

.المرسوتالخطةننمدؤلى،الكبدق

بنعبداللهنتةإنكمارعلىحربصحسبنطهالايهتورأنوالعجب

الرؤساءبحضبأنيعزفأنهمع،صفبنمونعةفىمباشربطربقشأ

بكؤواولم،ولاقلوبهمنفومهملهيخلمونيكؤلوالمعلىأصعابمن

دين.أ!حابلادنياأ!حابكانوا،نهم؟لهبنصحون

اكردراتالىجماجاظوارجمزلفادالطا.9،سالسدرننى)1(

يةالامحنرمجاصةا،دا*بكلةالىطلل)!ىشافن!اننا.فىكتافند.كنننفدئمانمهفا

صالة.ثراتسنعالنرنىومراواظرارجانيةاليعةببنصلاترجؤاض!لنرفىعن
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قي!،بنوا،شعثبأب!عداللههؤلاءبينمنلاي!ونفل!اذا

فيالذىالأشعرى!وسىاباابهمإبضيفأنبعضهمبرؤبكادبل

اللهما،النحكبمفىخذلهنم،علىئمرةعنالكوفةأهلقبلمن

بالغفلة،وصفهفىالنقليدىالمسلكيل!واأن3خرونفضلإذاالا

اللهأرحمه

والنبل.الماحةفىثلااعلىيجههاللهكرمعلىالإمامكانلقد

فىأ!بلكنه،الفيموبأحمىبانالإبمانفىالذروةبلغوفد.والفررسية

.رفاتاخبارأجادلكنه،ابةؤماكرامعاوبةكانببما6صحبه

لكهاق،عليهاينبطلاتدبمهارةالظروفاسغلاكا،وصحابه

الخطب!ذ!منالافادةاشطاعفلعلهبلرىومن.نادرةمهارةالحق

رجا)4.نوابامعرفةفى.مقأندون،الحبفرىالسباسىبحدسهالرى

؟البيدةوأهدا!م

/وحدأنفىضرروأى،نن!اءلأنلناألب!،كلهذكوبعد

الايهعورطه.بريفالدةدلةأنهيؤونالشعةكانإذاسبأبناللهعد

2آخربأنموطنفىبعنرفمادامايهؤىه!ا!بردفىالنشكبكمنحسبن

نأالآضرونبرىالدىارتتفى،الجوئفيوجكانتسبأبناللهعد2راء

"دهفىصبنطهالايهنورموتفإنحفيقة؟فبهوجد4السوداابن

نفسبر.الىبحناجالمسألة

نفسير6النارنجيةالظاهرةهذهالمزبفرأنالمظاعمنلفدكان!

ادخرنهاضبفةكانشأابنان:قالازا،للواغطابفةممز

بهانشوهلكى،قيمنالمسبجةضوهتالىالغنوصيةال!ربةالجمعيات

الإط!-الللنهقإطتد
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اىاالمحنبأنحسبنطهالايهتورثمترفبسأو.بعدمنالإسلام

إيهم،ومنالعراقأهلوعلى،تاللهرفى،علىالإمامعلىتابعت

فغلا،الناسسائرفيهمةرىماغيربنيهوفىعلىفىثرواأنإلىدعغ

منءرفواماوالنصارىال!ودأمرمنءرفواأنوبعد،ذ!بعدكلانهم

أياآفىوابوسةوالب!ؤيةبابحيةهؤلاءم!رقهأنرأثشادقأالفرسأص1

بكن!مها.ر،بءوضعتكنلم،بالإط!معدحدثشووم،حلى

هوما-بنطهالايهتورإلبهيشبرالذىالنفدبسف!نشىءش

إنكارريدالذىالسوداءلا؟قالديفةالفتنةش!فةصورة،لا

أولبكنلمأنهمع،حسينطهالدمحورفاقنةفىنطبللماذاثم

لوبىبرناردعنبذللثشإ:يهانجدبل،الرأىهداابتكر،ش

بناللهعبدو-ؤقبثمكاثلكى،وشبرهفلهوزنعلىاكحد.الذى

محدقاختلاقمنسبأابنتصةأنقررنلهوزنبأن!كتجإنه؟مبأ

كدالغاليةالآراءبعض،أنفيعزفيعودأنهمع،للهبؤالناق،لفرن

عاولةأنالضبومنهـ.66شةفىوجدتندوانحناربةالكبسابةا

محاولةتثهومعاوبةعلىأيامقدبهمعنالمسلمينفتةمنابهوداتبرنة

الكماثولبكبةالكنبةارغاممحاولخموهى،هذهأيافافىنشهدماأخ!ي

."ااهؤلاءوهؤلاءبعنفدهحسما،المسبحدمءنالبمودنبرممةحلى

النشكيكفكرةبرتضلمربماحسبنطهالدكنررأنإعتفادناوفى

تبلن!وكان،اؤلتةرأعلنت،اب!ثمراشالعراغبطنلاملاءصلتدفي()1

.691لاطبرشةحرب
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سبكولوجانفبرأالنثجلابفسرلكىالاسبأبناللهعبدجودق

شدةمننعلمهماالننكيكمدالهغفروربما.بالندمالفوراساسه

أهليخهالثاجمما!االمحبةنلثلعلى،المعا!ربنالشيحة)خواننامحبة

ريب.ثونالة

الوراءابنوبموقشك!وافربماوف!وزناووصررناردأمئالأط

.أضرىلطة

:برالندملشهورال!ز6نمد-8

النشيعنفسيربحاولعدماحسبنطهالايهورفكرةنرتفىلاأتاغبر

بمكنالنىالقلإلةالثقةمدىنعلملأننا،الندمأساءعاطفةنف!باقسبرأ

.الكبرىاإلنارنجبةالاجماجمةللظواهرسنلنفبراللونه!المنلنوبهاأن

أنأو،الإسلامفىا،كبرالاننقاقظاءرةنضرأنبكنىلاف!نه

،الأحداثكانتإذاونجاصة،بالندمللشورننجةأفهاعلى،تبرر

نأانالنين،ناأدمتاولفىوالعفاثدبةالاجنماعبةاروابواالسباسية

ا!مءومو.اااممفاأبعدلصراعرفبفةإلاواجهةهوماالدبنىال!إع

الفوارقتمنمىأنلهابغأكبرىإمبراطوريةداخلوتبلىواجماعىهـمباسى

دخلتش!وبوببن،جانبمنال!ربفبانلينواحدةدفعةافوا!ل!إ

الكبرىالإمبراطوراتنمنأةناربخءرفهاترةأفصرفىالإسلامحوزةفى

الى،السياسيةاطكاتبعضأننعلمأتاالىه!ا.3خرجافيمن

!مبايىاجماعىانجاهعننعبرما!رعان،دنبآقناعألهاتخ!تد

اتةشبربفيالرلةعفلعفعنصدئهقالأءبرلابناماولان!اد1()

الراق.قالنةكلأمل
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أنهلبثمانم،خارجباكانالذى!دبنالخناركحركة،أصل

.(11وال!و!4يةاليؤالعناصرمنكنبرأوأصحابههوافنبمى

نفسيةبظاءرةوأبنانهعلىقاكلبنبمضكلونفبيمكنلاكدك

كثبرأ،وجههاللهكرم،علئاالإمامف!ن.إباهمحبنهموهى،أخرى

فهم.ثريحهأناللهدعاكثبرأما،بالكوفةأفارهإلىاللومجهما

وربما،النئبعنفسيربمللاحسبنطهالايهورف!ن،كلهذكرمع

معاويةأنإيعزفانهضا.بالندمالفوربعاطفة،أيضاابثغفىالفلو

!حابةنفرأمنعلبهأنسدكا،أ!حابهعلىالإمامعلىأفسد

المسلبن.مالسالعطاءلهمبذلعدط،وسمعلبهاللهعلى،الرسول

نحرته،أمرقفرطواماعلالندمأندندمواالكوفةأهلأنخبر

ثونهمبحللماندمهذاأننهلمومخن.مفتلهبعداندمهلىاوكان

رسزام.لأيهخ!لاخهمبعدعهاللهرضىالحسينالإمامنجدلواأنودون

نجهايصرعمرةفىكل-ئدموننم4ينسونثم،اندمأفديند!ون

الطالبين.أحد

كا،خالصأحتآوبنبه،عاأحبتاناسعامةاأنننكرلاونحن

ينه.ولآلللرسولحبكلبكنونخاصنىالملمينعامةلابزال

ه!بوجدأنالكبرى4البابالفننةعمرقا!نملمنأليىولكن

عوا!ابهتستنلعكمأمخططاوضعتفدطانفةالعارمةالعاطفةه!ه

جديدةضحاياعن!احئةالجأججةالعواطفه!هتلىثم،المسلمين

ويغلبا،والىأيدىمنا،ءريفلتعندماونجا!،اليتل2ش

.ص،22ماضانيةشوالنلاةالخرارجبينا!لةالملةاندفرف!1()
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فىا)مباسلبىالملثاترعندمامثلاحدثكا،الدولةعلىالعرب

النبعةااننفاقإلىدا!عأحدهالاشقراره!القدكان؟دولتهمأول

ثيالدىالاخمالملىاوليى.منطرفةواحماعبلبةسندلةإمايةالى

والفافيالمعندلةالن!بعبةالفرقظروفبهاننهدناربجةإلا-فصمةإبه

الإسلامبة.الدولةناربخفىحاعةسبامبةفزاتفىظهرتالنى

نصو،أبىحركةظهوربفسيرتنغنرفأنالتاربخبنرنجاوتد

عهدقالخرساقمسلمأبىومقتل،الملكعبدبنثامع!دفى"مجلى

والدبصانيةواظرمبةوالمفنعيةالراوندبةنثأةالىأدىمما،المةاح"مباسأبى

نسحبساأكزللناربخنفمعحأننريدلالكنا.الخوالإحماعيلبة

أضناوفد،2ضرءإلالفرضهل!المحفينناكبن،البثمذاطبيعةبخ

الأدغافى-الدبنجمال)كنابضاقالمسألة!!هذهطإشارةنبلش

.،!لسفنهحبات

أنبنبدالاثرىنجدهعدطحسينطهبالايهتورنرحبلكنا

وجبهماذكفىمنبعا،!باسئااجماعئاتفشبرأا،!ورنفسبرالىيعود

بكنأولم":بقرلفهـو.الانجماعيةالظواهرنفسبرقاللبمالعلمىانمهج

غبرمالعربلتىففد،اليهصارتماإلىالناسأمورنصيرأنمنبد

(أنالطببىمنوكان...حضاز3وعرفواملكهمووزلواالأم!ن

ا،ممهنهنبهربواالغالونبقهرأنن!ما:انتيناحدىالىا،ءورتهى

ونفول.ألبةاكالأمةهدهيخةتواالمغلو،ونبفهرأنداما.المغاوبة

ماحدإلىنجواسن،وأعوانهشأابنحاولهموماومذا:مخن

منا!إلىوينوينهم،جابشا!ربتبانلينالشقاقبلررفى
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خهالباطنيةالحركاتمحتففىخلفاؤهحاولهماو5وملىا.آخرجافي

الهجرين،،لرابماالاكالفزبنقالكرىالروجةالفتنةظكجاءت

الاسلامقرحيةثورةبعضهمعدهال!ىالفلسنىال!وفحركةأعق

رضعوببة!ماميةاجماعيةلثورةواجهة-قلنا-كاا!يقةفىكانو)ن

الابفة.النوراتصممفأأكز

بنصلونادراقأشرافلقدكان3هذافىكلبالندمالثعورفأبن

مالهبنلقون1،علىأبامفى،حسبنطهالايهعوربفول.كابمعاولة

حتىالبيعةأخ!شيفرغيكدلمالحسنأن!،أمرهالىويهدون

فمالموالىأما،00معاوبةالىبابحوهالذبنا،شراتمنضاعةنزع

!تهالنىالفالبةإضقاخبشبةكا!ابل؟يابعواأنلهمبكن

الفاهربن.اكلببنحكمضدالصراعالىلنعود،الانحةالفر!تتظر

نحتنمستترالغالبةالأمةهدهففننوا،يقهرواأنلل!غلوبنقدرولفد

البيت.ل2محبةاءز

تطورمعجتالىجباالفلسنىوفالتينمانينكيفأنلنا!!ي!ح

كهرها.أرادتالىالنهوبوببن،النالبةاي!مةهلوينالصراعناربخ
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ال!ادسالفصل

المحاسبى

ا-جاله:

!اك.فلسفياتعوفابأصهكانانهتلنالرضهالتصوفنغمطتد

الحارثبناللهعبدأبووهو.ا!اسبىلدىلهصنلانجدحفبئاصلاىنصوف

بابفصبل،حيانهمعرفةبربدالذى،الباحثبجدولا.المحاسبىأمدابن

على-الكتهذهأنيلاظبل؟المعروفةالرابمقكتبيذكرنجئا

الثافعبةأطبفاتاكاتوربما.بعضعنبمضهابأخذ-كثرنها

2خر.كابأىمنإفاضةأكزالشكىالدينتقىبنالوهابلعبد

نجهانجدالىالكبوص.ا،!فهاقنعبملأبى،الأولباءحلية)ونبها

اله!ب"غ!بب)و،المثبريةالىسالةاوأحوالهحيانهإلىاينمارة

"الكرىالطناتاوالرحسنل!لىعبد،بىهالصوفيةطبقاتاو

،نهابة"ابدابةوا،البغدادىلل!ب"بفدادناربخ)و،للثعراق

الأعبان،!يات)وكاب،الطومىللسراجاا!!وكناب،!بربنلا

صفة)وكاب،السادلابنااللبشنراتاو،خلكانلابن

فىجاءكاأكثرثإالمعاصرةالكتفىنلانجدنم!من.،الصفوة

الابقة.المراجعنك

،ولدبالبمرةا!اسبىأنالعدبدةالمصإدرطهينعدبهالمنق!من
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لهمالمصهومنكانوأنه)1(،243سنةقبهاؤلوفى،يفدادأتاموأنه

عم5كانبانه،الثافعيةطقات)ص!احبوصفه!د.اإلورعوبالعلم

.،والظاهرالباطنعلىينالجامع،الانربنوأشاذ،زطنهفىالارفبن

ممةعنلناتكشففإغا،وتبت!اوزغاالهـبكىمنالث!هادةولنلك

الرفبةوعن،والحقبفةالثريعةببنالجمعومى،المحاسبىمد*خا!ة

ومكذا.المبادةفىوالإخلاصالدبنقالنفقهببناصلعفىالصادفةا

)بهابطمحالىالأمبةنلكنفسهقصفقأناسنطاعبأنهالنرلبمكن

!و.الفقهاءمإلصوفيةالصوفيةمالففهاءبكونأنوهى،ميكن.كل

يصفونماعندغبرممنالفنرثريدلنالدبناتصونةهرلاءمنلبى،فن

لدبهنجدلااتاالىه!ا.اررقعلمبأنهالفقهاء!كلم،اظرقعمبأنهعلم

عندالحالهىكا،شأ!ممنالحطمحاولةأوبالففهاءازرابةانلك

المحاسبىطقوقد.المنأخرةالعصورفىابصوفالىالمتمسينمن.كثبر

.،اللهالرعابةلحقوقاوهوكنابأحدكتهجمبلاقنطيقاه!ه.فكرنه

يحددهماموومذا،نف"محاسبتهلكرةبا!ايبىس!انهوبفال

الورعوأصل،الورعاولعةأصلا:بقولعنساجبلامخدبدأ

الخوفانفىمحاسبةوأصل،انف!محابةافرىواصل،.التوى

ذلكوأصل،،لوعيدالوعدمعرفة،لرجاءاظوفواصل،والرجاء

.اوالبرة،الفكز

والرسالأ،301ص2-الابوشذلات،"3ص2-انال!ةطبفات(1)

المفةولجفات13،1ص2ءالمنلاقصبرلابنالطبيركذب،12ص!تبرى

12صا8؟فيادوتار!،،!ب!ا-ثراقا!رالبنات،9ساء.اللى

.338صا-الأصانردفمات،0216
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بلغشوتد.واررعالنفىمحاسبتههىتعرفهقسحةفماظهـر

:وبفال،حاجنهشدةر!،شناا!4يهراتمن!أخذلمأنهورعه

فهبنالأنالحارثفأبى،ثرمأفاسبعبنبلغمالاكثبرأتركأباه)ن

طبأنها!ارثالىنببلأرانضياكانأباهلأن!واحدةجة

ى!ا،واحد)11دفيعلىنظرهقليالأنهماامهيطلقأنأببهإلى

ذكرهاالىأحمالهبهمثورنعكأمرورعهف!ن،أمرهمنيكن

!بانه..رجمواالذبنهرلاء

ايهولالطبفةفىبعضهموضعهوند.المبشافىا!اسبىوكان

اإلنصوفوالحدبثالفقهفىكتبهإن:وتالواالاثهـاضىالإمامصحبت2لى

روابةلاثرنفىالصلاحابنلكن.نجاألفلمنأ!ولالكلامحلم

ا!اسبىأنالىالبكىويميل.الثماشالإطمأصحابمنانهقالعن

منأنهإذنا!ررفن.عهنالآخ!!منالثافعىطعرىمنكان

كابقالاس!هادمحبرئراهأننالجلكبنهدومما.الةأملصضوفى

إلى-عنهمااللهرضى-وممربكرأبىبأةوالااللهلحةوقالرعابة!.

السنة.أهلبأسائيدوالأحادبثالفر2نيةبالآباتالاسنثهادكزةجانب

أخلىتكا،مرونفيبزبدعنالحدثالمحاصالحارثروىوند

،الجبارعدبنالحسنبناإح!د،امحئبنو)!اعلالجيد

سرفه.بنالعباس،أبو

الهار:اقهبأثارأب:شالىب!عمصكلى"!:هص01سبلدالأوليا.طة(1)

سق:ينرللجهاتجعمواقدااسبا!هش!لقاالرورتقالطاقببل!الماصأسد،بن

".فبرعلوسدفىعلفانك،سانلث
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مئكثير.لهملازمةاصحابهأكثرمنبن)محمدالجنيدوكان

وهو،له3خرنلميلطربقوءن،طربقهعنثاجاالحارثأنجار

للحارتأتولكنتمحبرأ!:ضلابةولفالجنبد.مسر!بنالعباسأبو

نصفلوان!..أنصىءزلتى:ول4كم:فبقول...أنىعزلنى

ناىالآخرالخلقنصفأنولو،أنابهموجلتما!نفربواالخلق

ء،)1(لبعدماشحنتط

إكان.:قالالجنبدأناي!وبا+)2("هـحلبة!ابذكروفد

فاقول....نصحرساخرج:ليقولقرلاالىيجراءا!اشىالحارث

ورؤيةوالآفاتالطرقاتإلىقىءلىوأمىعزلتىعنتخرجنى:له

نكان.،معهفأخرج.عليلثخوفدلامىاخرج:فبقولأالثهوات

معهحصلتل!ذا،نكرههثانرىلا،شىءكلمنفارغأالطريق

ماكدوم،:لهفأفول،سلنى:لىفالفبهبجل!الدىالمكانفى

علىقشثال،نفلمثىبقعمماسلنى:نجفول...أصألهسؤال

الى.بمضنم،للؤتعلبهانجيفي،كهافأسأله...السزالات

.نجعملها!عابا"شزله

:قالأنهالجنبدعنحكىمارمابه)3(قالفثمبرىأوردكدلك

..3با:فقلت،الجوعأ:رفيهفرأبت،بوماالحارثب!را

.لا.2عى2-النزسفة1()

.71!ا01صبدالأط.حبة)2(

فيادنادخكابقابفاالضةط،رزت:12صالتبريةارطلة)3،

دقت.8،3ص،ا؟الأبانرنجاتقال!اإ)شاؤنر!ك!ا،213ص8-

."02و702ص2-الحنؤ
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اليهوندمت،الدارفلت؟نعم:ففالأثينال!ناولالدارتلخل

فبهقوأدارهالقحةنأخ!.عرسمنإلىحسلطعاممنضا

:!ال،ا،مرقحد"تهذكبعدلفبنهفلما.وألفامانامثم،صات

نعالىاللهوبينينىولكن،بأكلهأسكأنوأردتجانعأممت

كانأبنفن.ابتلاعهبمكنىفلم.شهةفيهطعاطبوغىألاعلامة

،ال!رسمنلىةرببدارمنالى-ملإنه:فلت3الطحامذللثلك

،با!4كمرأإلبهففدت،نعم:قال3ابومندخل:قلتثم

مثللهفقدأشبناففيرالىفدمتاذا:وقال،فأكل،لناكانت

."هذا

،111غالفنحوعلىالفصةهدها،ولياءحلبةصاحبروىوتد

إلىبدهمدإذاكانأنه6.1الشانعبةطقات!صاحبوأضاف

يقوللكن.أكهفيننعأصا!فىءرقلهتحركشهةفبهطعام

وردبل،مالاكثبرأأببهميراتعنالحارثموضاللهان:2خرلن

النفسبر.أو2(اافأملاالىنخاجغرببةتصة6اللعأمحابفىلطو!

وكان،الهاسىحارثداردخلأنهحمزةأبعنبلغنىأ:يقولفهو

الناهفصاح،زرافةأمرغفماهدارهزرنظافوثابحةدارلحارث

فغفبتال.ا.باسبدىلببك:وفالشنهةحزةأبوضق،مرغيا

فبهأنتالذىهداعنتنبلمان:نقالسكبنالىوممد..الحارث

م!انسعأنتحسنلم)ذاأنت:حمزةأبولهفقال..أذبحك

.75-،7ص01صبلدالأولا.صية)1(

.591صا!)2(
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أكلوبينبيكإيش؟دالرمادالنخالةنأكالافلي-،فيهأنتالذى

ينمبعلىإنكاركانبل!بربد،،لثيابالدارق،لنوءالطيبات

اللخولقفىوبسطكنفسلثءلىؤلوسك،والمبندئبنالمربدبنأحوال

اللخولقيضرملاال!ثن،والصديفبنايهنياءحاللنبهالسعات

تكونأننشه!،غا..النأملالىتحناجاغاوأنول..6الىمادة

لأنالتفبرالىنخاجمىثم.الحارثالىاحمزةأبوبوحههتفريعا

وحال،جابمنوالمبندئينالمريدبنحالفيمريبةموازنةفيا

بعضعندالصوفارتبطوتدلاسما،،آخرجافيمنضبؤحهم

3خربحثفىذلكببانلناسيناحكا،احماعبا:ةبمسحةالجأخربن

الله.بعون

!حدمرجعفىإلاالفصةه!هعلىأزمثرلم-أيضا-أنناعلى

،للطو!،اللع!بهونعى،عيهااعنمدناالضالعد،دةالمراجع!ن

نصدرأنالبحتناثنبححتى،تبولهافىتوففأنفسنلحك!ةول!ا

ني.حك!ا

اماسبى:منالظاهروأهلالالقهاءمولف-2

الحارثمنالظامروأهلالفقهاء!وقفبيانالىالفصةهذهيتهرنا

زركة،أباأنحكىففد.كاملةلدثضاالصورةتكونحتى،ا!اس!

سنل،تننحدثال!ىالعمرذكقوالمطفالحدبتأثمةأحدوهو

،وضلالاتبدعكتف!نهاالكنبوطهاياك:ففالالحارتكفعن

ق:لهضيل،الكفه!.عنيفنيكمافيهنجدل!نكبالأثرعليك
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لهنلبسعبرةاللهقمحابلهيكنلممن:فقالعرةالكنبمذه

التأليفأنعلىحكمهزرعةأبوبنىوتد)1(هعبرةالكبهذهفى

والنورىكالكالسلفعاصاءلنهجنحالفووساوسهاانفىخطراتفى

..)2(والأوزاعى

جميعقنحدهانكادحنبلبنأحصدالإماممعقصةلمراسبى

ا!اصسالثمنشكرابغدادفقهاءإنبعضهمقال...المراجع

الإمامإلىولجأوا،نفرصهمنارتنم،الخليفةالىالنصوتفىعنهجه

فىجاءك!،2خر!نوتال.الصوفىالفتىم!اأمرقبخلبنأح!د

انكبرثديدكانحنبلبنأح!دالإمامإن،النافبطبفاتكناب

،ولاشكيبشطلاذلكلملصجرأنخوناشالكلامعلمفىتكلمشعلى

ففدعندفيهوالكلام،أيلىالحابم"،إلبهندع،مالمكهال!كوتأنفى

،الكلامءلممانلمنصىءفىتكلمتدالحارثوكان.بدعةالحماجة

نفلاللىالبكىالدبننتىوبحاول.نجلبنأحمدبزوله!ا

:نقال،امحامبىم!ثيبررأناباذىالنمر3قاأبىعنالراويةهذه

مفصد،ولكل،الحاجةثحتحبننكلمانماأنهبالحارثإلظنا

اظلافمسألةفى!فوضأنالبكىح!زداقبلوس.،يرحم!ماوالله

معالأدبمسلكنسلكوأن،والمحاسبىفيبنأح!دالإطمبين

ولأنوالمأعلامأئمةفالفوم01بهمالظن!صوأن،الماضبنالأنمة

مما،لسكوتءنهمالاالرضىلنا.فلبمىبعضكابفهملمربمامحامل

.216؟211ص8-ابندادىلنببحدادتارخ)1(

.325،033صا%كيرلافيوالفايةابىاية)2(
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.،-عنهماللهرضبة!نالصط-رىفمايمملكا،!مجرى

ببفىالقوليفصئلالاأنلألمالسبكىالدينتتىأنغبر

اسحقبنإحماعبلعنأخرىروايةفدكر.الىجلبنبينالخلاف

الإمامإلىايحقابننسبففد.ا!ابىنلامبلىأحديمو،السراج

ب!نعبحيثببنهقمجلسالهبهبىءأنإيهطبأنهحنبلبنأصد

،الحارثإلىاسحئابنفذب،أحداهثأندون،المحا!إلى

نمأكلواوأ!حابهجاءفلسا.اكلمةتلكفىببنهالى!رأنوسأله

،الإلنصفقربالى/ظفونلاالحارثبدىببنوفعدوا001!لوا

،الكلامقالحارثنأخذ،مسألةعننألمنهمرجلابندأنم

ومنهم،يكىمنتهم.الطيرمهمؤعلىكانيشعونوأصحابه

كلامأثربرىلكىاسحقابنصعدثم،الكلامقوهو،يحن!ن

عليه،شىحتىبكىتد!حده،حنبلبنأحسدالإمامفىا!اسبى

أخرىمرةصعدئم.الصباحالىمعهموبق،!وفهالفانمرف

أعلماما5:فقال،وأؤلمباعهالمحاسيأمرفى-رىمماب!الهالاممامالى

هناكلاممثلا!انقعلمفىولاصت،افومموءلاءمشلرأبأق

."يخرخقامثم،صحبتهمكأرىفلا،ه!اومع.الرجل

ه!امنلاأنكرا:قالحنبلبناحمداأنأخرىروايةوفى

شبثا،)1(.

بنأحصدالأمامبأنبش!رتيهفاالروابةم!هعلىالبكىوبعلق

.01ص-2النافهةلجفات1()
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..اثكرهذاثكرهإنهبل6شاالحارثأمرشفكرلاخبل

بنلأحمدفيأنهوهو،3خر)1(فوعلىالفصةهذهالثعراقوؤو

بالآباتلهاوجم!شج،الصوفبةعلومفىبنكلمالمحاسبىالحارثإن:حنبل

حيثشكلامهإلىتمنعأنكفهـل،رصول11وأحاديثالفر3نجةإ

أحواله،!نبنكرولم،ألصباحإلىبلةمعهفضر!،نفل!ابثمعرلا

خلافالصونبةعنأحمعكنت:وتال،شثا،أصحابهأحوالمنولا4

.،العظبماللهأشنفر،هذا

بكادفهاالوضعطابمأن،ألفصةه!هاولاترنعدد!رغم،ويدو

هو،حنبلبنأحممالامامإن:يقال!ارة.نفسهعنيفصح

ثتخنىانابهطبىانهبفالونارة؟بممعحنىبنخنىأنطبال!ى

المحاسبىأمرمنشينابنكرلموإن،انهيقالونارة؟فةبل،فبمع

اسننفرإنهبفالونارة،سجنهمبعدمإسضابننصف!نه،وصحبه

001بالصوفيةالظنأساءلأنهلاالله

الخنى،ه!اإليهينسبانحنلبنأح!دالإمام!بل!ثن

وأن،ا!اسبىنلايدأحدهوالفصةمصدرأننملمأنناولابما

بخاسبة-لاببين!!أنعلىحرصوا،بدمن،بغدادحمنصوفة

الظاهر،أملثلوهو،حنبلفيأحمدالإطمأن-ناسبةبغيرمو

الباطن.علمهمعبهملابنكر

علىالمؤرخونأجمعففد،فسادهأوفرضأ!دقمنيكنوص!ا

17ص1؟الكرىالبنات)1(
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هدافاسنخنى،المحا-!هبرفدحنبلبنأح!دالإسامأن

.)11أربعة-وىعليهبصلولم،ء243سنةفىماتحنى

اي!خبر4

نفيرأالحارثلمسلكالإمما،اذهـكراهيةتدكثبرابنأنرأثنالق

من.كلامهمن!لأنذكعطانماانها:)2(بفولاذ،لامعق!

أبوزرعه!فلماولهذا،.أمربهبأتلمما،لندقبقالصلوكوشدةابفنف

وتاله،بدعةه!اقالأالرعابة"برالمسسالحارثكتابعلىالرازى

إلخ...واالورى"اكعليهكانبماعلإاث:بالكنابجاءهلمن

ا!ا-يفى،يهزرعةأبىعلىيأخذ)3،ال!هبىجاء،بعدين

الصوفبةشنالمنأخررأىكتبلورأبهب!ونأن!!ماذاا:ويفول

تالفلربما؟يدرىيمن:نحنونقرل،6؟بحينوابنصربكابن

عنمحيرأأخذواالمنأضرينهؤلاهف!ن،الهاسبىفىفالمماأكزفبم

الإحماعبلبة.وعنالفلسفة

3-كب:

الظامرمنعلرميننجمعالحارثأنالنراجمأصعابوي!كر

يرانبه.للسلوكوتحلإلإشاراتمناباطنوعلوم،يمحاملاتأصول

وكتاب،النصانحأوالو!اباكاب:نلاثةإبناوصلتالىوأضهركتبه

كتاباألفأنهالنعراقلناوب!كر.انومومحاب،اللهلحفوقالرعابة

.002صا؟الأفدالبزان(1)

ب!ما:وط،3صاء)2(

.بظادنالغ)3(
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المصفة،حفبفةعنالهبنةرثشابسألهعدماأ-رفهنم،المعرفةفئ

:للثراقالكبرىالطناتفىجاءفقد،جوابالهيسنطعفم

وأعجبتالصرلةفىكتابامملت:بقول-عنهاللهرضإكان

ثابعلىدخل)ذألهمنحسنافيأنظرثومذاتأنافببما،به

المعرفة،..اللهعبدأبابا:وفال،علفملم،رثةثيابعليه

للحئحق:لهفقلت؟الحقعلللخاقحقأوالخلقعلىللحقحق

للصقحقبلله:ضاتلمنحقها!فيفهاأولىموففال6الخلقعل

.وخرجعلسلمنم.بظلصهمأنمنأعدلموففالأالخلقعلى

فىأنكملاعمتوفك.وحرقةالكنابفأخ!ت:الحارتفال

.،11(ذلثبعدالمعرفة

الوعابا:كاب-ا

ننرتواأتهمففجأه،عمزفىالمل!بنحالنأملأنهلنابدكروفبه

أنهانزعممهمطانفةكلوكانت،نحنلغةمناهجوانجعوا،وأحزاباشا

الباطل.ملىالفرقمنعداهاماوأن،الحقعلوأنها،اناجية

اككنطرقأنبعداظلافكلهه!اقالحق!جهإلىيهدىأنفأراد

الىالحقأنرجدحتى،ابالم!ه!هبتصفحزالوط،قببهإلى

وتد.اخا.لىأصنافسانرينمن،الصهوفي،أىالاوكأ!حابطاكة

أصافا:"ؤلاءصنف

بما.ط03صا-(2)

النلنةقدراطت
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الحؤنادرصنفوم!ا،الآخرةبامرالعالمفهم

عل!.النعرف

العسيروش،

مغنم.الجهلاءعنوالإمد(الجاهلومنهم

.بديخامالثغفومكثيرو،بالعلماءالمتث!ود!هم

.الجاهمخصبلإلىسيلاالدثىالعمبنخذمنوفهم

نأوبله.بعكونولا،العلميحعلونو7خرون

.والأنراءبالعامةللنغرثرسبيلاالنسكبتخ!منعنهم

الدهاء.قعفلهواسنخدم،والنفىالورعففدمنؤنهم

.الآخرةعنبصدونال!بنا،نىشباطبنؤنهم

وأداءوالنةبالبهاباقكالاالنجاةسبيلاالىاداسبىبجدولم

دابثارالله/رسولوالنأسى،العبادةفىلتهوالأخلاصوالورعالفراض

الدنبا.علالأخرة

واضحا،!أنرأا!ا!بك!عفأنرقدالضزالىالإمامأنالواضحعن

ينضحإذ!"الضلالمنانفذ"قكنابهجاءمابذلكينمهدكا

الترالىالإمامأنأالمنفد!وكنابأالو!ابا5كابئنالمقارنةمن

،الأحباه)بهابهفى!أثركا،المحاسبىكنابةرارعلكنابهألفقد

.،اللهلحفوقارعايةاابكناب
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الله.!ويالرعابا-ب

بها.تفرمكبف،اللهحهوقالمزترعىكيفالمحاسبىبعالجوفي

عنالعؤةي!نطغكبف،شرورالإئسانويصف4النقوىبعرتوهو

تركالمزثصظبعكبفيببنثم.وبالتوبة،نفسهبمحامبةفبه

مرانبلناوبحدد.النوبةعلىعزمهبفوىحتى،الدبعلىالإصرار

كتابوفى.ال!نوبعلالمصربنومنازل،اللهلحقوقالرعايةأمل

الاخوانكنابوق.واجماعبانفسباتحليلاالظامرةهدهلنايحللالرباء

لابمرفونهإضواناالمزقيرأنبنبغىعيفلنائ!،النفسومعرفة

النفمىركباتمنننجوكيفإلىيرشدنا،2خروفىمحعاب.دبنهعن

تها.واوض

منوب!.والحسد،والكبر،للعجبتفصبليةدراتالكناب!

وضارنةطوبلابخابنطلبهذاف!ن،نفصيلاالكنابمخللأنمدننا

أهمبهالهانبرزنقطةأنهنابكنى.لكنالصوفيةمنوكبرهالمحاسبىاتجاهين

عنبهوتبتد،ايصوففىالمحاسبىاتجاهعنتكشفلأنها؟البالغة

المدابأمحاببحضبأراء3راءمخلطواعن،الصوفيةقأخرىملك

،الحلولشماحانهمأومتممنأو،الوجودبوحدةففالوا،الفلسفية

بالنه.الان!دأو

الإسلابة،الأخلاقدراسةفىبنعمقأنهفىالهامةانفطةه!هوننلخص

!سلم.علبهاللهصلىالرسولوأحادتثالكريمالة؟نآياتعلىوبعتمد

.نادرةرراعةوا،حادبثالآياتبطهالاسنن!هادفىالمحاسيبرعوتد
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الجعالىدائماوبهدف،بكروأبىممربافوالبحنهدنجدهك!للث

)صانبل.بنىمنقوآابتدعهااكأاالرهبانبةلي!مأ،لمطباالدبنلين

؟نبالةست!دأ،بالتهانركانفاءأ!هالنابينن"نةوىعنكلا!وعند

العصلأماسالنفوىأنيرىوكلو.وأ-كحهاششهادأجصلوالحدلا

ومحها.بهاالانافلةتفللااذأادائضوأداء،الطاعةوأصل

والبادة.الىباءء!اإلبعدالاخلاصمعإلاضاعبادةالعبادةتكونولا

ا)مكل!نكانإذا،المزلأنؤك،و"ضةللكنابوضاو!لعلم

أجلآخرته.شالعييحنأنبهةأيلى،دنباهأجلمن

ا،إضى،وقالمشةلقلأعالهاانفمىبمحاسبةقينبمركدك

المافىقوأما،ا،وتمابدفلأجلالمست!لقأما.سواءحدعلى

يرىوهو.ا!قطربئالىالعودةأمامالحببلنفنحالىالنوبةفلأجمل

.61خرةتعالىقاللهمحابةعلبه!فالدنبافىلقهالمؤمحابةأن

:تمومكاب-ء

،1)!م1وعاه،،لرجاءاظوتمسالة.يهنجحالجاالماكالبهابأما

عنبتكل!وفبه،والارالجنةأهلأحوالمنبنخبلهمالنابرضلكى

الذبن،اللهأولياءأنويبن،ابخةوق":امةبوأفىدئهالمزمنبنرقلة

ثوممرلمنتنجيممنزلةبخلون،فلوبهمفىالدنبامومثهلنحملوا

علإملاخوفاللهأولباءبانلوعده،عدنااللهبفبمواذا،القبامة

.بزنونم،لا
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منازلوبضع،ا!لنةقاللهرؤبةفىالقولا!اصبىبفصلك!ك

علاقهبحجةالفائمونومالرملأننجبين،اللهبرفلةللمسخمنعين

وقد،والصدبفرنالأنياءبحدعممنبأقثم،العرشالىأتربعباده

بفوله:ذكعنعبر

ومبكهمقمولاموعدممال!ىالصدقمفعدهمفىكو!مإ

مرانبهم.ندرعلش!الفربق!م.منازلهمفدرعلىفهالفرب

إلىوأقرب،حباأشدالديخاقإذكانوا،قرباإ4إأقربملهفا!!ن

ثم،اللامعيهمايهنبباءنمخلقهعدبحجنهالفاثمونخمعرضه

.11(0الرحبمالمزبزمنالفربفىذكتدرعلىالصديفون

الإنسانب!شالاوهى،أخرىفكرةيرزأنعلالمحاصومجرص

!فننرةوتلاث،والضور"مجبابهالنطرقفعللواذأمملهالى

العاملبن.ملليحبطالثطانفها

إله:أهمنمألورات-4

المطابقالاملامىالأخلاقصننيههحكطبعضلناونكنهـف

ثوفعقطأنفلإنا:بقرلفهو،الكربمالنر3نولنعالبمللة

،.اظاقحنابزان

الإبمانئنفما:مواطنأربعةفىوالموازتهالمحاشة5أنلناهـلقرر

الأرلها.يضأنهانصبملاحق،الرط3يااتهبعبالنائمينتنيرش،"()1

.57صابم.لرطشاصسنةق
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وببن،والشركاكوجدوين،اإلكذبا)صدقينوفماأاإلكفر

،.والرباءالاخلاص

بأنهالعقلو!فعندماحدبثةسيكولرجيةنظرب!الىامندىوفد

مع،اكرةزورهوالعفل!:بفولفهو.النجاربمعننوشر.رة

،.والحلمبالعموبقوى،بزبدالتحارب

قالكلامعند،الرماناكنابهفىذإثعلىالجؤف!لقوفد

الحارثغبرعل!ائناأحدعليه-وبموما!:فقالالعفلتريف

،ليستالعلومدركبهاشأقةرزالعقلا:قالف!نها!اسبى

،.نها

كاندثنياالواجبوأداءالورعبينالجمعضرورةعلىنمىكدك

فيضببعالورعالعبدبطبأنشبغىلا:بفول!و.اجأعباأم

،.الواص

نيعمدون،والورعالىهدف!مبسبفونالذبنا،دجماءلهؤلاءبعببومو

ثم!لونبأفهمنظاهرأ،الد؟باأ-لمنالعيونركالكاذبالنواكلإلى

على،ونجر-ونوكلهمالمعفدمبنالأئمةزهدافونفيخا،الآخرةأجلش

سنة:أنهاثرونوم،البدعةوبحنقدون،السنة

،اإلدثناا-قوبزك،العبالبتميبعالدنباقازهداقوآاضفدكاا

بلاالسفرقوالخروج،والأولادالأهلعلىالاكنساببزكوالبثل

ادواءاوبخحربم،بالمسلسينوخإذاباللاءوالسرورارضااإ،زاد

ال!إفل،وبزكالفرالضبزك!كلمحزبالنهوبالاننغال...،لدعاءا

فىماعلىالفطعمنالنيوبعلمبادعاءالقلوبواسننارةابصانرودعوى
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بلألارذكفىوبحنبون،يكتمون!ابرونوماالخلقضمانر

.،اللهبعبنثنظرالمؤمنا:!ممءليهالله!لىقوله

منل

الفبظ،والحلمدراسةقصادفةنظرةوله

الخلقحسنش!أنلا،ؤكد!و.التثققوالرغبة

،.الكلاموطب،الوجهوب!ط،الغفبونلة

الغمبذألق

الأذىاحذ

الحمعللابقوىانه:لهففالأمرهقسألهأحدمانوبفال

كظمعنبحجزد)نه،بسبابالبهءبيأو،بأذىأحدبناله!نمما

فأءبره،،لن!نفىالاشفامالىث!ادرأنعبهبسهلحبنق،غبظه

أنهلهثمبنثم.ذلاالحمبعد،نهالحلمعيهبزلانماأنها!اسى

وزبن،عزالحمأناويعلمثفلبأناثرعنده2دواعلافلبةابتطغ

حلوقلى،ذكأعقلابهف:طنلهلهفنال.!ينذل،لنة

ذلككانالغيظكظمعلىصبرتإن)قأعليهفغلب،ضدهبقلبى

ن!رفى،ندشنمنىشبكونانا،نفقلبىولزم،اق%كللىااذلالا

،.نجظىواشفاءنهالاننامعنوعجزت

بدركلمسننهجاءتإنماالخاطتهزالف!م!هأنلها!اسبىبببنوفا

فىاللهثوابمنؤزيد،صاحبهيسشالذىالحلمجمالالسفهتبح

الئانم!علىعلامانهنرىالنىالسفهتغقربثمةولب!.الآخرة

غبظ،منذكيرىإذ؟بالأن!الآخرينينالأنهـلدالدىأو

وزوال،نجفسهواستضانه،منظرهايةو...عينهوفغ5وغفب

ثم،لهتجحهءاقل.يىىكلثى.ؤك،بدنهمنوارقارال!يهنة
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ال!ظعظمأما4.6عاةتسؤوةبفى،سربعابنقفىالا:نفاءانا

للعا-ليبفىولا01الآخرةفىتمالىاللهثوابويدخرسريعأفينقضى

،فيشثرقااللمحةترضيه،نكرنبأذركبتهرسؤئفسهبدناءةة!تأن

ثظلمحتى،سمهاأ-لم!امنبطيرالكاهـ4وتفضب،حاةجههلها

إلىنا.لمهاتعدلمكل!ةهىو!نما.ةرانصهلهاونضطرب،عههلها

آضرته،قعليهال!فهوأ+بت،بفانلهاأزرتولكها،بماالمشنوم

والله!ائلها.دنياولادبنقأيهعهامننضروأ،بنفمهواستخف

وعمى،وقدرهقيمنهبنضه،وو!منأ؟زلتدلما،بر3أنبسنحق

يخدله،ولم،اللهبسلمهأ)ذلهال!ثكربهاالمثتوموءل.ربهبها

،11(0شانمهحالءنلثصر-!

إ.ن:بقولالدىن!و،ايهلاربأنربمدلل!ثكرا!اسبىوتحلبل

يعبالدىوهو،.زوالهااستدعىفقدالنعمةعلىتعالىاللهي!ثكرلم

وأ،الكربانةخاععندإلادذاصكرباريب،ون،لاأنهمالجهالعلى

،اعنقادمفىفدرهالفلةالنعمصائرويفسن،امظيمةاالنعمنزول

تنكئفتدانهمع4ؤكاحانه-ظبمقدرءلىاللهبعاملون،3لكأ

،عظب!ها،مننفعأأكزهاكانربمانبلةنعمةلهلجومماأنلك.

كانواربما.الدنبافىأونالدذضرارأيعفبعظب!هاكانوربماا

13!ظلعاتيفىكبيرهاقالنعصةمنأكثرالصغيرةانعمةقاقهاحسان

حنىونمنغله،عاحهافيطى،الدياسعةمنالنعمةصظتولربما

أطغنه،لماذلكمنأنلالنعةولوكانت.النارنيدخل،اللهيعمى

79د69ص01?الأوبلجة(1)
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لثهعلبهالحفوقكزتكن،بمابفوأفلانجهاادراثضكزةلزتولا

المعة.ةهـتهوربما..اربهاةاأداءمنبحقهثفمفلم،السعةق

.6عبهتنلونهلصوعىمعمالهكرةقنلنهوربما.الدبندونالدنيا

أعرضالأنانعلىأنعحناوإذااالئكرمسقيونلااكاسمنوكاير

،.عربضدعاءالئرظومسهو)ذا!بانبهونأى

قدرهفماتعالىاللهحكمةمعرفةعنعاجزفالإتان،الجملةلد

قنلءفدمااللامعبهماءوسىمعاظهسفصةالمحاصردثووهنا.له

يدفىفئلاحنىالبنةخرقطوعند،اإلداهبهيفنقلاحتىالغلام

لغلامبنجدارأأقاموعندما،اغصاضينةكليأخذاكانال!ىالملك

فأراد!الحأأبوماان3لهما!زتحنهوكان!بقضأنأرادفيهبن

)11،ربلثمنرح!ةكنزماوبسنضرجاأشدكلاببلغاأنربك

،الىاسمدحهوإننادماظ،لما):قالأنهكلامه،ثورومن

ةفيرواء!دص،بماعوانفنىاإلقاخ،اناسذمهواناماوالمظاوم

".ملكوان

اكمد:فبفولاإلدنباالدبنلينالجعمعالزهدمسنىلناثينومو

فننهسف:وضواغاول!اذانهاالديخامنالعزوفعندىهواالدياق

بنانابهاإاللهدعاماالىسبهاالنفسوانمراف.الهموينمززا)شفمى

بفن،للولىخدمةالىالانقطاعالهمواصنزاز.طباعهامنبهاقما

فانقع،لغيرهخاد؟ةراهأناللهمنمستحيأالدياخدمةعنبنف!ه

وبعلم،فلبهعنالدنجافزحل،ربهبملكؤلعزز،يدهخدمةإلى

301-01وا01-الأريا.حملة()1
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،كبرهخدمةضغلامناللهخدمةفىان

خادمأبكونأنواعتر؟عبودنجهامن

منشيأفصار،عنهابالاشزازأعزه

وبعنفهمملهرداءاللهفبلبه

الذىفىالزلضةللدنبا

ءبرمنزأثوعز،مالكبر

عشبرة،11(.

!لىر-ولهوسنةظلىاللهكنابيكونأنعلىا!امبىويحرص

يسكنفلا،الفلبصنعالنجطرماكلقحكماضمعلبهالله

إبها،وندببهاأ!رتدرجلعزاللهأنالحملهينهدأنالااإبها

الخطرةبفعلقدف!نهأفبهاو)رادغاووق!هاوطلها،أشابهانجهاأذنأو

وهىطاعةإلىداعيةأنهاثرىوقد؟بدعةومىسنةإلىداعبةأنهايرى

الىندعوكاظطرة،ثروهىنجرالىداجمةأنهارىوقد(معصية

انمانسةوالى،بالفكراظلقعنالننزهوالى،العسلبزكاظلاعى

للسلين،والدي!الدباقالبلاءإخنىبملعزدتهالغمبوإلى،بالحسد

،)2(0.نهمجلعزاللهحرممااسنعلالواعنقاد

لنامننكمنففاناهاأوؤالىالعديدة"فوصطهثلأنبرولا

لدىبعضالصوفبةمننطورالحكمةسزاهالبعدممابعبدكلوأخلاقإسلاىانجاه

.وا!لواصالعامةينالنفرقةإلىالجنوحوإلى،اظلقالنعالىعلىإلىالأخربن

،الأنبباءمندرجةأرغبأنهمالفولحدإلىوالذماب،ا!لواص!حواعر

عابها.نسوأو،الرملمعجزاتنزاحمندمعجزاتهموأن

!بغاوالكى،المحاس!وراءنسزواللتموفالمدعبنبعضف!نذلكومع

أ...الثريعةوعمالحفبقةعلمينالزرابةنفرنةويفرتوا،الدينفى

.85ص01؟الأولا.طبة()1

.81صافهطنؤارعا!ة)2(

http://www.al-maktabeh.com



الاجالفصل

)1،والفلاسفةالظاهرأهلمنعربىابنموقف

للموفيةةامرفاناعنهايكثف31إرأشاكانالىمربىابنيشبرمامحبرإ

اإلنلاضةالظاهرعلماءبنمز،الأصاره!هعنالكلامعد،!بدهأنناغير

أما.الرسومعلماءاسمعيهميطلقمنمكدهالظاهروطماء.طرلفهفى

.أخرىأجانأاقروبأهل،الاستدلالبأمحابأحيانأغهمفيحبرالفلاضة

برىفهو،الفلاسفةنجاهعنفأمنهأشدالرسومعلماءمنملكهكانوربما

ذوفأ(الإلهبةالنجلياتاصرار)سرفةذكعلمواالرسرمعل!اء.أكزأن

...أنضهمعدمنح!دأ،العارفبنمنه!افأنكروامئل،وشربأ

أناللهرحمةعلى،ونحجبراللهعلكن!برذكأنبعل!واأنالحسدوفعهم

،.اللهأهلبعضتال

بهميلحقنجدهبل(الكلاموعلحاءالففهاءبازلراءعربىابنيبهفىولا

مسنرلبة،لر!ماءاللوكبحملوهو،الظاهرلأهلالمفلدبنالحامةفربفأش

الملوكاوأما:نيقول.الصوفبةعلى!)نكارمشددمفىالففهاءسانده

إليه،دفعوابمالتلهما!اثقهذهماهدةالىار!ولعدمعلبمفالغابى

منالماوكمالفلبلداؤ،.فمالفلبلإلاابهاذ!وافماالرسومعلماءفساعدوا

جمععلىالانكبابمنالففهاءعلبهماالى،عربىابنرأىق،فط!!الدبن

نحصبلفىاإلرغبةالنفاقومن،إلبهحاجةفىليسواأنهممع،الدباحطام

.أكراضم!بقفىومداهننهمالملوكمما،ةالىبلنعهممما،الجاه

بفغ.ا-افاتح9691الجاصالعامقالطومداركلهحياتقثر!ث(1)
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الفسوةمنثىءفبهنعيرأالملكنمسامنعمرهففهاءعنموتوفدعبر

ضدالمراتبالعلماءوطلبت،انفرسعلالأهواءفلبتلماأنهواعلم5:نفال

أغراضلبشواالبعبدةاناوبلاتالىوجنحوا،الببضاءجة41تركواالملك

الففهمغكوننرعىأمرالىذ،:فئواستدوا،نفىهوىةبهلهم،فماالملوك

تضانهممنه!اعلىجماعةن!مرأبناوقد.بهويفنىذلكلابحنقدربما

والفقهاءالكلامعلحاءمنظرةاد3أهلفيهبقعتدماو5وم!ا")1(3!قها

واظمم،بطلانهعلحهممععل!فيناظرونبعنقدينعنهلاطمباونيلتزالذين"

الحقأنالآخرم!اويعلم،بطلانهعلبالحقباقمفابلنهقبكؤطاللىى

ثضوىف!ل،فهعلمعلىالحق!ورةفىالباطلويظ!ر،هنبزساحبهبيد

0،)12حقأنهمنيلكونهعنهفيلربحقأنهالباطلفىفئومنهو

الملوكيننابحالفهداضحبةفهم،العربةوم"الحنبأهلأما

لههمأن-دالىتمبيدمقعربىابنويدب.الرحميينالدةنوعلاء

نفمهذيقاسبهماانظرة...نهمواحدبهآمنوماتومهكدبه)ارسول

بهءاوآمنوا،اسدواوماأسل!واحيثأبصارماعىمنفشحان.بالتهاالعا

ه".ارجالبااقىلا،بالحقالرجالعرفممنيجعلنافالنه،كفروا

الأولباءالذبنعلاللهخاقأضدالظامرمعل!اءأنيحفدأنهالىم!ا

بن!)":ة،ؤلاء.الإلهىالىبطربقعن؟"هارنجن!ثلى،!فلشهاخنصهم

3بانه.وناوبلكنابهمحاقن!مالىرهدامخلفهفىأ!رارهعنالحقلهمكشف

.لالرصمنالفراعةبمنزلةوم،طيانأهلعدهالظاهرصمأهلأما

أنهمأالىإيئإنجاياتمنا)مارنبنتلو!علىيزلماةممهم!كلوبرحع

.96ص3جلدالكئالقوحات(1)

.4ه:ص،مجلد،الا9ص3،جكالحدرنفى(2)
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وقوا،3،وبافىظاهر:وجهانلهاالفر2ن3يات!نآبةكلأنالىعطنوا

اضعلىممااباطنالمنىيدبهواأنا!قأهلعلىوأنكروا،الظامرعند

الففبهمغنجفرلاحنى،البهبالأثارةوالاكاءالاطنالىصالمنصونجة

اؤك،للآيةنفسبرأنهعلىاباطنبهذابمرحونلاوم.ا)رسوم!ا!

اللهأملاضطرو)نما.بالكلر)بامورب!عيهملنثنيعهؤفعألزاففاء

،.الحق!اببمواغالففهاءبجهللم!لهمالاشارةاسنخدامإلى

نظروالوف!!م،الانصافعنبعيدونبأضهمعربابنيصفهمكلىك

الذ!ارتفى،الواحدةالآبة3ةقبخاؤلونأكملوجمواأنفهم)ن

لكنهم،ببغفاالناضلبه!ابعزفون!م.ظاهرماعلىجمبعأببررونها

كؤ،اثراكهمعنبف!ضممابشىءجا!ا)ذااالحقأءلعليبهرون

المنادبالعمالابحصللاالعلموأن،بعل!اءليسرام31نجهمبعندى،غم

".الهرفق

لهثىءبجد!نقالواإذاالصرلبةنكفبرالىالرسومعلماءب!ببل

إلكمحكالعبأو!افقجاء،كاانبويةالأحاديثأوالمر2نمنسندأ

.()1الدنياامماءاالىوالزول

الا!ثمللاالصوقالكفأوا)مرفانأنالظاهرأهلعنغابوتد

عربىابنويحتج.اي!وباءبحتمف!نهوا)!كلالأنياءعماذااللهوأن.بالحلم

العلم:هىولحكةمنعادة:اءمنالحكةثؤقاللهبادللأوباءالحقلفكرةلعلبم

العلمأخدونعودوا،الحقجاتعلىالخلق3ثروالماالرسومعلماءولكنا

أضم،نحمفىورأوا.،لما-نسهممنال!:ن،الرجالأفواهوكلنالكلبعن

لعا!واأنعنذ!حببهم،العاىءنبهوامنازواعلموابمااللهأملش

05صى،جملاالترحات،1)
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وهورطهالةرعكلىيقأنزلهبماصالرهمقيمتحليهاللهعبادأظدتهأن

الظاهرفاهل.القر3نتأويلالاليسعندهالصحبحوالعم،،الصحيحالعم

الحقأهلأما.الأمواتعنعلمهمبأخذ!نوماررقعمأصابم

عربابنلناوبذكر.نفمهالحقأوعن،الرسولءنورانةعلمفباخذينإ

،الكنابه!اأعطاه!لمعلبهالله!لىالرسولأنافصوعىابد.كنابهفى

يضعواأنالظامرلأعاباذنأبنفن.!نهبرهاالفنوحاتفىالأصوك!ا

بالغةزرابةعنالابقةعربىابنعبارةونكثف3اللهأوباءمرتبةفىأنفهم

بهالاخفاظواججممنأنالمونبة.ئرىالذىالنأوبلنبرثروعن.بالففهاء

أهله.منكانإذاإلاأحدأعليهيطلعونفلا،صأ

منأمربكنومهصاحد.أكابرالىوالنعبةبالإلنازبىءرابنمحاباتونماز

أنعىوطبن!اءلأنللمزف!ن،الشدبدالكنمانطاطيهأملتالىالدواغ

علىالأ-رىالسماوبةوللكفللفرآناتأوبلبابفنحاذاالأمرإليهيتى

عربابنبمثبرإليهكما،داإبكومكذانأويلللنأويلبكونبجث،مصراي

الإلهىالطيمم!اأنالمزخاطرفىجالوربما.كتبهمنشفرتةمواطنق

بموتينفطعلمالحىبأنبئعرفدعبادهمنالعارنينالحقبهاخنصالنى

دتجقةلقاعدةلانجضعالصوقالإلهاموبأن،منرأبزاللابل،الر!ول

عربىابنأناضلاطره!اببررومما.نأوبلانحتمللاالتىالظاهرةالآباتمن

بأمرهالفر3نأنأى،جهانلهازالضللكمابآباتمن3بةكلأنلنايؤكد

يرمزبل،به!ر!لانأوبلإنهثم.الصفانأهللدىك(وبلموضوعهو

ليستإبهاأشرناالىال!ىاسن!راروفكرة.أهلهغيرإلىبنسربلأحنىالبه

الدبنمحيىلدىنعرصمحيرةفىواضحةنجدمابلأيعرضخاطرأوظنمجز

بهجاءتبلأنفسهمعندشبنأمنبفولوالمالرسلانا:يفولصوعربابن
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الأصلكانو)ذا...حمبدحكيممن!زبلتعالىقال،!اللهفدمن

بعل!ونمالرصوعل!اء،وروبنهالأنسانفكرمنلا،اللهعدمنفيالمنكلم

افهأقىلطوببان،،ضحهأحقبهالعالموناللهأملبكونأننينبغى،بذ!

تلر!على،اللهعد!ربلامنأبضأشرحهنجكون،الرسومعلماءمن،يخه

بدببماالثه-ربوهوخطورتهلهمبدأوم!ا01الأصلكان3اللهأمل

رظءنلوبعلىالالهىال!ىنزولاسنرارمنالمسيحيةطوائفبعضإيه

الىمذا.معصيمونبأنهم،أتباعهمويصفهم،أنفسهميصفنممنالكنشة

المنصوفة.لدى.وجدالحفظأوالعصةفكرةأن

العرفانبأعرارالطربفةأهلب!نفظأنمنعربابننظرقباسولا

جعلقدااللهف!ن.الظاهرلأملرقابهميذلواانعيهمبرولو،لأنشمهم

بالذبنوأ!م،اظلققالنحكموأعطام...الدنباالجاةقالدولةلهم

إنكمارمقوم،كافلونمالآخرةعنومالدنياالحياةمنظامرأيعدون

بأمل2دالدىالسبهرومدأ،.صنعأ!نونأنهم!ثبوناللهأملعلى

عل!اءلأنؤك،إشاراتالالهبةالحفالىبتسسيخمانفهمصنإلىالطريقة

الاحنفارل!ةبنلونانعربىلابنوبطب.الإشاراتبنكرونلاالظاهر

الحياةفىالظاهري!هلالصوفبةنطامنأننابهررمنمماالففهاءلطاثفةالبالى

الأمرقبكرنافياتبومكدفىكانف!ذاا:فبفول4تمننجلولاالدنبا

الفانل:قالكاالكل

61ح!ارأمتحتكأفرساكبارانجلىإذاترىسوف

اللفه!اإنبلاالحفيفةعلىالفقهأملمالرسومعلماءفبىنمومن

بنفف!!:نجهمبقولاللهةان01ابصوفأهلعلىيطلقأن،عنده،أحق
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الرصولقيام3فأقا،يح!رونلعلهمالجمرجعواإذافومهموفيرواالدبنفى

العارفينعربىابنيعقده2خرشبماوجهوفاكوالاندار.االدبنفىابفقةفى

حبنق،بصيرةعلىاللهالىبدعرنه!اكلاأنوهر،الرمولوينا!لىأو

.بصيرةلاعلى،ظنغلبةعلاللهالىالرسومعل!اءبدعو

عربىابنوسيثبر،كافةاللهدينإلىالناسدعاالرسولنلاح!أنأننافير

بقنعونوأنهم،اي!ولالمقامفىالعامةمبالرمالةالمفصؤأنإلىبعدفما

عربموابنعندواباطن،باطهاالىيفوصواأنقطائتهموليى،بظامرما

اولرفأن،أملالطربقأنفهميقررهحسبما،آخرجاتمننحلمكللك.الحفيقة

يطلفونالذبنوم،الناسمنمحدودةطائفةالابصبرةعلاللهالىيدعولا

،خاطرهفىبنفدحبمالاش.وحفالعارف.ئنالصادالربدبناسمعبم

أعربابنلدىمفضلتببرحدعلى،قلبهعلىا،مينالروحبهينزلبماأو

منأنباعمنليسمجلهقكانإذاوالرصالأشارةاضخدامإلىعادةلججأبل

فبقول،،لرمزالإشارةانخدامقالمومطربقلنايثرحوهر.الطربفة

عندماالإشارةاءشبرال!ى!م،علبهاللهعلى،بالرسولذكفىاقتدوااضهم

اتخ!أنهأى،اي!صس!ل:نفادشلابسىاثركبنمنرجلجاءه

ا،مرفاننظم)ممعليهاللهصلىالرصلبهقالالأمر!فكان،فألاالا!م

الأشارةاعنبراللاأعليهالرسولأناللهأهلزىفاما،سجلبدلعل

يشع!لؤكافلا،ووتنهاومحلهامعناماببنواولكنهم،-3فيمااتلوماا

،.نفو3فىيقوملأمرأو،3تمنليسشمجالةكدالا،بيغفما

سوامأحديعرفهالاألةاقعلىيغفمابصطلحونالطربقأهلوهكذا،ةان

اصنغدامفىالعرببأسلوبشيهذكقوأطوبهم.طربفهمالاءن

لكىالرمزبةاللغةم!هسملأنةا!طنعواانماوم.والاستعاراتالنثميهات

بعن!.عنبعضمميفهم
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بهبيضماكمانعلعربىابنعدالكبيرالحرعىه!انجدأنوعجيب

!رحلوأنهبكنأنعىعاذا.)يةأءسارمنتبهعلىالأمينقالروح

بصنهالدىالإلغازمذاعنببدةواضحةبلفةروعهفىالروحمدابنثهبما

:نقول؟با،عىبالكلاأصفبهالبصبرذكقألةتكنابأولفدة4بفوا

نزلمماضينأبكنملم،يلمعلبهاللهصوالرسول،الرباقلمالكلطابكنمكبف

بيدطرفمنعرببثبرابنمخنلفةموا!وق3السلامعيهجبر.لعيهب

هـلفول:صهعنبكفأنخيةير:ونفنم،الكمفحقانقإحدىالى

)زاحةمنالاترابكلبقزبانهكا،الفطةأهلمنكنتانفافهم

شةاما6الابكونلافلكفىالأصنفصليان:فبقولبندركثم،التار

أفهج،كدتبهةقعربىلابنمجالتىلكزة،أننىأزعمأنوأ!ك

رذك.صهمنومناكفافماالىالدنجفةاظبوطبعضإضاءقفجه

والجهدالز!تاللهلىصحأنوعى.الفهمأخطىءلمأنىمنأسنؤلقحنى

وبعزتهكمانهعلىءربابنحرصالذىالرمذاتفايلأسنفحنى

عقابأكللكفعلإنماأنهمنماموطنقذعلأطشها،عديدةلأباب

.النصوفأهليقرلهطصدقفىلكونالدبنالرسوميهمل

لابقطعة)نهالصوفبةاصاركمانعلالغبرةضديدعربابنأنوء

وأعرض،أبدىالآنفاناا:أحد!بهفىبقولنجدهإذ،أحدأمامالأكل

أمر،مكننوأبدى،برأبوحكبف.جارةبافاع!أعنىواباك،تارة

تفه.الرولأعلىنبهأونرىنظس!نمو!غيرقغيرع!بهالمومىأباا

طبشغله،وفطنةقبزاكانةن.الوقتثصلحنىواممنطلهفا!بر

ولولا.أكزناهال!ىحىالمهوفكرمزناهماعلةوقف،ابطنةعنالحكة

ولكن5المافروزادالمقيم.وت!جعلنا.،والصادرالواردبهلشافهناالألهىالأمر

.،...الفدمفىسبقبماالفلمجف
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الظامرأهلعنهمحىوالدى،عهبفصحأنينثالمالرال!ىهذاانببد

أعابلدىبحبهاالثفافيةيكونبكماد،بعدهومنمعا!ريهمن،لفلاسفة

تكلمواقجنهمبأنجاءخلوان!ذا.طريقهأهلشمممنعربىابن

منحضرمعهمإذا...اأمانصحأصريحأ-عليهونصواالأمرهدا

الجليىفلايعرف،عبهااصطلعواادبالألفاقبيغمنكلص!!منهملب!

لاي!دمجبببأمر-بقةالعلهلهكنص،.بقولونهماولاعليهمماالأجنبى

والهنمسة،والحابالمنطقعلماءمنالأخرىالطوائفأنذك.بهاالا

منبمج!وعةفهاطانفةكلتخنص،والفلاسفةوالنحوالكلامعلماءأو

صطلحاتنجهاالأتاذعلطإذاالااليهاالاننماءبريدمنبعركالاالمصطلحات

.أخرىبحدمرحلةأمرارهعنلهوكثف،يالتدريج!وفوعانهالعلمهلىا

عبنلهاللهخإذااالصادقالمربدانذك.الصوفبةعندنحنلفوالأكلر

اصطلحوابماخبرعندهبكونصا،ذوفهأولقربهعنوأخد،لهمه

!ذا،مخصو!ةالفاظعلىاصطلحوااللهأهلمنتومأأنبممولم،عليه

،سامبعرنهالاالىايهافاظنلكعلىبا!طلاحهموتكلصوا،معهمقعد

،الاصطلاحل!كالواضكأنهحنى،بهينكل!ونماجيمالمريد1مذا!م

علميجدبل؟نف!طمنذلكبتغربولا،معهمباالكلامفىوبثاكهم

حصلكيفبلرىولايعلطزالماوكأنه،دفعهعلبفدرلاضرورباذك

ضفةمنشىءالى!دىلاف!نهالطافةهلهعلىاللخبلأما،)011له

البها.المرموزالأمورعنالنقابأحدملهمكشفازاالاإلبهرمزا!ما

على،الباطيةمنليسواالصوفبةالنلولحأنبأسلوبعربابنونجبرنا

عندها)!ويخةأنذك.رشدبنالوليدأبومطعرهاليهذبماعكبم

.636ص2جملدالقرحاتأبناالن!ر(1)
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،ا!ز!خرحينففاؤوا)وباط!ظاهرأاللهعدواال!ينهؤلاءم

بواطم،فىوصرنهاالرعيةا،حكماآفاخ!ت،وأضلتضلتطانفةونبت

علقذكوم،البايخةنى،ضيثأالظاهرقالثرقيحكممنناقيوط

..أغلنةملاب

كاتإذاالمفرطالكمانمداونيم:أخرىمرةلتاءلف!تا،ذ!ومع

الظاهرأهلعنالكمانطاصنبفسرعربابنإن!!دقدبلالرموز

:لبفول

بالعبادليدعىوألناز!دقدبلالرمرزأنألا

الفادالىالعالمينوأث!كرأالتولاللنزكانولولا

وبالفسادالدماءباهراقفقالوا،-واتدبالركلزكم

اشادىلهبكونبلاسنرببدوا،صلواننجافكبف

افادىبرمفىابحتوكدبفينأهناالثقاءبنالفام

ا،عادىرفمعلىبمدناضرأأنامالنفورولكن

.الكمانتبمالىاذنمىالظاهرأملشالأعادىرفمفالسعادة

كرايتهكبلغ،وأملهللتصوفتمجدهرنم،الضالىالإمامأنأظنوما

ة)نا،اعداءنفحطيخل!مأنحدالىلهالمعاصربنوالمنكلبنللفقهاء؟

الفرقالمنرلجميعبنلسى"ازندقةواالإسلامببنالنفرقهنجصلافىنراه

حددهقانونحباتأوبلمرانبباخنلات،وكبرهماومضزلةأشربةمن

علىوتمزلهطافنهحسب،لإحداهانبعأأؤلمنصاحلخصعل

أهلفالجبم.يدعنهبحكمأو،بكفرأنبحقفلا،البراهبناشخدام

اثو!فرااللىبنهؤلاهخنشسلهمبلاللهرح!ةنشملهمواحدةفبلة
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بأنذكتفبرويمكن.الصجحةصورنهقابهميصللملأنه،بالاسلام

من"،العامةمنأم،الففهاءمنأكانواسواء،بالخلقرفبفأكانالةزالى

.المعصومالإمامدعاة-دعمال!بنالباطيةمفلدىمنأم،الاشدلالأهل

علىنغبإنماالنكفبرالىالمسارعةبأنالفولإلىبالخلقرلفهبهذبوقد

طبعه.علىالجهلفيلن

فيتلخص،الظامرأهـلمنوم،الكلامعلاهقءربىابنحكمأما

موادقأفكارماشع!لواال!ثن،والجدلوالكلاماللفلفةأمحاب!31ق

أونكأخدهال!ىالأمرعنوكابوا،الأواثلعنصمزتالقا،لفاور

منايحىعبممبهطالذبنالحقبفةأوالعرفانأهلبهموبعنى،.الرجال

علىالعفلاءبلأالحفلاءمالنوجدأوالكلامعلماءفلبس.العلوىالعالم

نلوبهم،قبأ-بهممااتلوازانهبؤإوالرباضةا!امدةأهلاما!بفة

.أالماواتفىالموحىالحلوىالعالممن،صفاغاعد

وصف!مإلىيتعداهبل،العفلبفقدانالمنكلمبنوصفعنديقفومولا

قدرفلاايومشدناالدبنهؤلاءأثالوأط05لبفولبالدبنيشهزون3بأ

هوشإلاعدمتمغولا،اللهبعبادبشهزئونف!3،عاقلعندكللهم

والرباصة.الجاهوطبالدبابنلوبهمعلاسظوفد.دريرنهمعلىمعهم

الملوكأبوابالىوالجأم،و!غرم!رم،العمأزل!!كا،اللهفأذ،م

قلوبهمف!ن،-ولهميعتبرلا"ؤلاءفأثال.الملركفاذلغا!لىيالمنوالولاة

أنهما)مربضةالدعوىح،أبصارموأممىوأصمهم،عبهااللهخنمفد

بكلورعهفلةمع،اللهدثنقالمفنىةالفمه،م.3نفؤعنداناسأفنى

هو،نف!دأأخ!هكؤلهمع،الإبمان!اصف!ن.هـؤلاءحالامنأحسن،ي!جه

."الصفةهه!بمثلبكونأنتلاولوحاشا،العفلا?لىزممهمأحمدنمنهؤلاء
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المللعنالمتكلسونهوهلاءألفهمابقرأوابألاانسينصحنجدهول!ك

تدكان!ان)1(هجملةفيهبظرولابترأهأنببغىلل!زمنلاعلما!ووالنحل

غلفةصور،ضدهلأنهاالآخربنعفاندعنء!كليقرأواللارفينأنأباح

الاحدا2(بافهالا؟نش

الكثف.أهلمنقطبكن!انهالترالىالامامعنعرلىابنفاللقد

.الكلأبعلماه4زراثوهوأفل،باظلقأكثررنفأالغزالىكانأنرإنجاأتافبر

.بمفمزهوافبأبجدهلمأنهءلمهمتجاهنفهعنقالهماقصارىوكان

بهمواكرابةالمنكلبننقدقعربىابننبرةعلوأنالنظربلفتومما

أصل.بأنيةولعندما،أىال!ثرعوظفةعنإنركلامهعلىجاءتانما

اللهمنجهلماومعرفة،االعاصلاحطب!شب"العالمفىالنريعةو!

،،الشلبهلابنفلأىا:ففالاشدفيدان6العفلبقبهلاكا

ومع.،النىيفبهلامماابقولهثرةلمهماففمر،اسندرك)نهونفول

اب!دةأ!دؤها!الا،لديهبردناماعارةالىثبربأننكنقف!ناذك

قكل،مذمبىف!ن!:2ضرموفعفىبقرلهماوهى،كتمافىكل

معناما،علىبدلمما،ءبرهادزبعبهالفظةأفصدلاأزف،أوؤهما

،قصدىالىباكظر،علاىفىفا.لمسنىإلاحرفأأزبدولا.لمنىإلا

.،مدىلا،قصدىقعندهفالغلط.الناظرقيلمهوإن،حنو

ذلكبتطباذ،المسألةمدهطويلاعندنففأنلاإسلكن

أنلناينبغىبل6ءربىابنمعضلاتمنفلمةالمهمدهنفصإ؟لحلءهـضأ

لعلصاءكراينهسبهوكانربمانفمهقكمانهأجادال!ىالرأننظن

225.اصتوحات(1)

161.ص3)2(خوصات
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.الرتابنفطعدونهال!ىالسرهذاإلىالاشارةيمللاصو.ولغبرمالظاءر

بماكتبمامنمحابمنيسنثهدفىأكثرنراهأنناإلبهن!بماببررومما

،ينحدثعلىفالأمام."رثفئأبىوالىطابأبىبنعلىأالإماالىبخسب

حين...فيهبقولكانالذىالعمهوهو،خفىعلمعن،بقالفما

حملةالهاوجدتلوجمةلعلومأ!ا)ن:وبتهد!درهإلىبيدهيفرب

)،مرثلمةأبىمنالازمانهقغبرهمنه!ايعمعولم.الألرادمنكانف!نه

النبىعنححلت:قالأنهعنهممىيحهقالبخارىخرفي.ه!امنلدكر

بنهفلوالآضروأما.فيكمنج!تهالواحدأما.جرابينوسمعليهاللهصلى

اللهارسولعنححلهأنهذكرهرثزفأبو...البلعومه!امنىلطع

لكونه،علمولكنه،ذوقفيعنناتلافبهف!ن،س!لمعل!اللهصلى

عبنأعطىنجمنتكلمإنماومخن،!معليهاللهصلىاللهرسولشحمعه

بناللهعبدأنلناثذكرثم،.الأفرادعمؤكنفسهاللهفىكلامالفهم

ءنكاثفأنهلو:قالوأنه،طصهلانساعبالجربلفبكانالعباس

ببنن6الأمريتزلثلهنوشايهرضلىحمواتجعخلقال!ىالله!قولهتأوبل

عربىافيلثروأخبرأ.كاةرإنهلقالواأضرىروابةزر،الناسلرجط

الحسبئ.بنعلىالعابدبنزينإنيقالال!كطهوالباطنالمملىاأنل!

بدرىلا،الشعرمنيشبننجهقال،عنه!االلهرضىطالبأببنعلابن

:و!ا،بهماتمنلأو،لهكاناإنءربىابن

الئاببدممنأ؟تلىلفبل!،أ،وحلرعمجرمربا!ب

حسنأبأنونهماأفبحثررندىسهـل!ونرجالولاشحل

علإااطلعالىللأسرارالكمانهداسبعنبحدنناعربافيانغير

الإلهية!ا،حماءالعارفبننحلىعنكلامهعندنيفول،الصرنجةنجاربهفى

له،الحقسةماللخلقتببنأنعليهوجبقدإنهالمثروعالحدعلى
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اللهأخدماأما.عهبفصحأنلهبجوزمايانالهدقعبهأيخدقدوأنه

نجخبلرنطصككم31بهيخبرمولاالخلقمنلاهدهف!نهبكمانهالعهدعيه

جمطىلااضعدادملأن،تبلواطبنلكعرفنامولو.نعلمصامجكمينهن

رحمةالاعنهمحبنا.فا،،معرفبننولواأعهمولوا:تالكا،الفول

واخنلف،لهمأبانهاوفدإلالعبادهشفعةفيكلمسبحانهاللهف!ن.بهم

بالنشةنلبلالمنصوفم!اعنهماكئ!فأنغبر")1(...اسنعدادم

البه.رصأوسزهمايلى

لكنه.ونزهشرهفىقكثرأألغزممثبرأعربىبنالدنعيأنوالحق

كثبرأش،نعببرهحدعلى،الجهالالملوكأوا)فقهاءمنسنعداثهبجدلم

اسنخدامفىالملىهلة!هارتهالإلغازعلىالعجبة)فدرنهذلككانولربما.العنت

آراءهبزجىأناسشطاعلقد.بأصهاالأصلاميةاشةانةاونفاعبلاللغة!قالق

:فالعن!ماصعنبكنفأند!ن

ظبىمبرغا،نجاءعب!ن

والحاالزابينما!صعاه

صورةنابلاكلنلبىصارلفد

طائفكعبة،ونانو.ت

نوحهتأقاببدبنأدةن

بأجانوىوبحناببثبر

نيرانعطروضةعجاشيخا

لربانودةرلغزلاننرعى

نرآنرممحفنوراةوالواخ

لابماقدثففابركافي

:فالأو

واحدأبالذاتا+لنام!يرواكاواحدأكانتمعبوىثلث

منبأنهوصفهعنأشدخصومه.رولم،دملهيسفكلمإنه:وأقول

.181ص2مجلهالتوصات(1)
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خالفأنهءلبهالملبنعلماءأؤثاأثارتسألةوكائتأم.البافي".لاحدة

رأبه،فى،ماتفدلأنهالطابمنسويفرءونبنجاةقولهقاءمغ

قدكانواوان،محقأكانأنهليانأتاعهعندالثروحكثرت!د.مزمنأ

منوأنباعهف!جمونبكفرنثدالىالعدبدةالعريحةالآباتتأويلقتعسفوا

!.المورودالوؤوبنسانارفأوردمال!بامةثومنومهبةرم:انعالىقولهشل

نجدهتحنفهمواتفهماختلفتفةدعاصروهاللثنكلينالمسلملركأما

الصوفيةبعضبه31لمائظرأ،ا،!دينأمراءمنالمضبملوكةتجب

ضإعربابنامحقومكدا.اليايةاالعوراتبعضندببرمناي!ندل!فى

السلطانمعافانهتصةلناذكروقد،ه!ا.الحرفأصابينطريفنه

أساءماالنصورأنعلىالقصةملهوتطوى.الموحدبنأيرالمنصوريصوب

)مضبغالزقاقبحرعلىبسبنهالصالحبنبضعلىلخلتا:ف!ل،لقاءه

يكرةوجبماالكلاممنالسلطانوبين!+كأجرىقدوكان(طارقجبل

لى!لأبصرفىفل!ا.الخبرإلبهنوصل،الفدرمنوةضع،الصدور

عالملهيىمنوضل:له،نفلتيحضدهظالملهليمىمنذل:أخىيا

ضوظأ،المالأسداممالهففاتا1الرفقالرفق،أخىياففال،بدهة

،.عنى!كت!دفت!ال،الدبئأعئ

به.حفا!ةأكثرفكانواالثرقماوكأما

كئرلايخالطهانظرهعمرهفىالمسلبنملوكيلىيظرف!نهفلك!

إغمحقأ:رعاثامعلونكبروا،لأنفسهمالعزةادعاءقفلواففد.المودةمن

و!ركلالخلافةبه!هظهروالما،ولكنعربىارنعند،أرضهقاللهخلةاء

ومأممالا.با،خرينفلحقاثالهعلىلفسهفىاعتزابهافهمواحد

المر!مين،علىبالربامةفيفنخرون،واصاؤم!لاطي!آالإعلامما!ك
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عنه!هءزلوااذااناسوعندنفوسهمقأذلفهمأحديكونلاولدك.فهمبهلا

ف!نهعزلثم،المهـلينمعثمغبرحالهفمالملحينأموراإمنأما.المرتبة

!ينالمزعندنفسهوعند،اللهعندثكورأفبق،عبهبكنلمأمرابجدلا

فلم،بنفسهلابالتهبحنزاللىىهووطا،(،)1رباصنهحكممختكانواالذبن

عرض،وانمامىثىءنفسهمنلهإستفالعزة.لهب!بمايصفأنينأ

الم!لمين.علحاكأيكونأنلهاللهأرادعندما،له

دجانهتفاوتالل!الىهومنلثىءننسهفىبنعركانعربىأنولدو

اد.وحاتكنابهقنجبرنان!نه.أيصأبلالصوفبة(،لفلاسفةوالعل!اءالفقهاءنجاه

نأبعد،الطربقأملأحدلهنحرمانم،)قسهفرهاايةرؤياأىأنه

بفررقكانأتح،الأولاءخانمأئهالىلئربأغا،رؤلاأغاك!ه

الأوباء.خانمو5اللاآملبهعيىأنأبضأالقوحاتؤرالحكمفصوص

تصوففىحكم،لإص!ارعدبدةيهباب،ابحثم!ابتعألاوطبب!

بعضأخرىمنابةقأعرضأنلىأتغربمالكن.عربىابن

مجرأنهعلىايهامتديتماأعرض!موف،أصارهمنلىانكثفما

خطنه.اوالفرضم!اصمقعلالحكمللآخربنناكأفرض

ىأ،بالمفكرينيستخفعربكانابنأنملاحظةفأة!صرعلىالآنأما

موذكرهامعر!ةرشدابناليلوفمعوتصه.العقلىالاستدلالأصاب

اليلسوفه!اف!ن.بيدمغزىعلتنطوىوهى.الميهةالقوحاتق

عربىابنرحلةانحينق(أرسولفلسفةخاتمةعربىابننظرقيعد

ة!ب!مو،ا"الإئراقنلسنةاوأللاطوننلسفةرمزأبعثنعدالرقالى

.-153151صامجلدالتات(1)
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ابنسعلفانهتصةعنأما.با،فلاطوقبفبكانعربىابنأنالرشمذا

أبىفاضبهاعلىبفرطةثومأولقددخك5،فيقول)1ا:لنايصفهاف!نهرشد

علىبهاللهمافغوبلغه،نهعلمالقاقفى!رفوكان،رشدبنالوليد

حاجة،فىإيهاإلدىفبفنى،بسحعمماانمجببظهرفكان.خليقق

مابفلصيوأنا،أ!دتانهمنكانف!نه،بىبجنمع-ى،شهقصدأ

واعظامأ،محبةالىمكمانهمنقامعليهدظتفعندما.شاربىطرولاجهى

.تلفهىبىفىحهفزاد.نم:لهتلت،نم:لىوفال،!انقنى

لؤله،ونغبرفانقض.لا:فقلتذلكمنأفىحهبمااسنث!عرتأقثم

3الإدوالفبضالكنفقا،مرجدتمكبف:وقال،عدهفياك!ك

نطبر،لا!و،نعماوببن،نهم،لالهقلتاقرألناأعطاهماموهل

الأفكل،وأخذهفا!فرعهه،أجسادهامنوا،عناق،موادهاشالأرواح

بناالاجتماعذلكبعدوطب....إلبهبهأثرتماوعرف،يحوتلوقعد

أربابمنكانن!نه،نجالفأووافقهومل:عليناعندهمالبعرض

ثخلمنفبهرأىزطنفىالدىكاننعالىاللهق!كر،العفلىوالنظرالفكر

،ولامطالعة،بحثولا،ثرسغيرمنالخروجه!امئلوخرججاملا،خلؤله

الدىاللهفالحد.أربابألهارأناوماأفينناماحالةمده.قراءةولا

ال!ىدتهوالحمد،أ/وابهامفالقالفاتحبنأربابهامناإحدفيهزمانقأنا

،اذرححه،لىفأفبم.ثانبةمرةبهالاجماعاررتثم.برؤبتهخصنى

،تإيهأنظر،رقيقحجابفبهاوينهبينىضربصورةفى،الواتعةفى

غبرإنهفةلت.عنىبنفسهيئغلوقد،مكاقولايعرف،يبمرقولا

ؤسسبنخمانةضسنةوذك،درجحتىبهاجن!عتفا.فبهنحنلماادء

.023اسمجلدالمصمرنلى(1)
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فيهال!ىالنابوتجعلولما.قبرهوباقرطةالىونفل،مراكشبمدنجة

!عىوافف،نا،الآخرالجابمنتعادلهنواليفهجحلتالدابةعلىجسده

وطحبى،سعيدأبالدجيركافبنمحمدالحسبنأ/والأدببالففيه

ألا:وقالالبناالحكمأبوفالنفت.اناسخالراجبنكروالحكمأ،و

وهكالإمامه!اأمركوبهقرشدابنالإماميعادلمنالىكظرون

فركالافضنظرتمانعمياول!ى:جبيرابنلهفقال..واليفهيعنى،أمماله

الجماعةنالثمنفيوما،جمبعهماللهرحم،وندكرةموعظةعدىففيدنها

:ذكفىوتنا.فبرى

3مالهأأتهلن!عرىليتباأمالهوه!.آالإماهذا

بالاشدلالأواكلسقبالنفكبرشال!مخربةبجأمزالفصةباقفىأنوواضح

.اطلاعأوبحثأوتراءةدونالحلمحضلانهعربابنواعلانأش،العقلى

محاولةفى!هدهرثدابنمحرضباععلإشفاقذلكجانبإلىونجها

والعفل.الدنببنالنوفبق

عنىعبقدال!شارالدىحمكماجانبىمنأدل!لاظقالأمروأياما!ن

يسعد.كانلفدحبن.بعدحيابهولوح،عربىابنكنصهالذىالرهدا

منطرفأطاقئتدرأقلحأنيشسعدق.بكمانهالرسومأهلثماتأن

،011لاضةدراساتفىاكرم!ا

الرعشظامرجعللملبمبلعربابنأنالىفااشبرأنوبكنى

العقلالاشدلالوأصاب،والففهاءالمنكلينبلخلونجهم،الحامةنصبب

مامةنجاطبرنإنماا،نياءأننايوبهدأنعلىحربصأنهويب!و.ابضأ

الرلانأهلأوالكشفأهلالىثرمزونأنهمحبنفى؟الظاهربلسانالخلق

رنزعة!91.لاضةيخايرابلةجملةمربىواكيتزمدالإشا!اتاننلرنكز()1

مجلةابنعربضدالاناننكؤ!91لأ.طرسضةالماعرالدكرجلةمربىاكيرتالناوو

.91لا.بخابرضةلربىمجلةيزنلنةقال!!بةايهعرلرب!ض؟91لا.شةمارسابة
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كمحاب!لابقولنهو.ح!مبمخاصأباطنأالظامرمداوراءبأن

ا!لطب،لعه.ومبهيتكلمونالظاهرلانلموا،نجياءا:)1(الحكملصوص

بمزبةيماسلهمالعامةالاالرسلبنبرللا،الاحالعالمكمعلىواعمادم

:ففالالعطابافىارنبةامدهعلاللام،عل!نبهكا،الفهمامل

انا!،فىاللهيكبهأنمخانه،سنهإ):أحب،وغبرهلرجل،عطىإق.

4إجاءوامافكلىا.والطبعالهخعليهبغبال!ىاإقرالعقلالضيفلاكبر

أحسنمافمرل،اظلعةعندلهفوصلامنلبقف،المضومأثقخلعةوعب

الغانهىالدنجقالفهمصاسوبفول،الدر-4غابةوبراهااالخلعةهده

تدرقفينظر!المماثمناظلعةم!هامؤ!ه!ابماالحكهـ:دررعل

فبعز،علبهخلعتمنتدرف!اليعلم،ابخابمنو!فها،اظلحة

الأنبباهعلتولماهلىا.بمثللهلاعلمممن،لةبرهيحصلأعلمعلى

عدا!اثبةبهدهمومن3وأعالعالمقأن(الأولياءأى)و"ورثةاإلرسل

فيفهم،والعاما!اعىاشزاكيخهيفعال!ىالظاهرالل!انإلىالعبارةفى

،خاصأنهاسمبهلهصحمما،وزبادةنهالعام!مماالخاصنه

،)2(0بهداالحلرمابلنوننامحق،العاىعنبهفيبفى

ابنكد-وهريةفكرةعن،غمرضهعلى،النصه!اويكصمف

،ويعنىالخا!وأن،تأوبللهاالض2ن2ياتمنأبةكلأنومى،عرب

لفصورالعامةكدهيقفالدىالظاهراالنصكديففونلا،الصونبةبهم

الابعنمدوانلنوندبرهالفلأآد!مفىالظاهرل51ا-!دوس،.أةياممم

طربرقأنهعربىابنبرىالعفلى،الدىالاسندلالومى،فامرةوبلةعل

.502-،02صا.-!نضولأبر.-نتيناطكمفموص)1(

كمدما.رط103ص!الالنحلقط.الفكزتنبانلى2()
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،لفكمهالإناننفبأمنالاعندهلي!النظرىالنفكبريهنؤلك.مسدود

يعن01العارفنفىقينبلاللىىالعمعنالاخنلافضدثدأمرومو

توىمنوتوةثلهمحدثوهوونظرهف!:يقلدالان!انأنعندناا،سرأعجب

ويفلدها،التلخدبمةالموةنلك!جل،فيهاللهخلقهاالنىالإتان

وعل،قكابهنفهمنبه!فبرةجماربهبقلدولا،ربمعرفةفىالمفل

مناالعافىطرأمااعبمنفه!ا.!معلبهاللهكلرصولهلان

اللهنورإلامن،شكبلاالنلطه!انحتف!رصا!كل.النلط

عدكةفالحواس.،خلقهثىءكلاعطىقداللهان!رف،بصبرنه

علىيعتمدوايخال.مبنةحليزر،فهاصكلنخصوعاتبمو!

اعنملهبمالهتحنفظحتىالحانظ"الىيفنفرأنه،كاابهاأفروموالحواص

عيها.نطرألموالىعلبهتحنوىبماالداكرةلاتحنفظتدثم.الإحساماتمن

المصورةالقؤالىافنقرتابخالعلىجاءتاذاالمفكرةالقوةإنئما

ما،أمرعلدإل!ورةا،مورمنالخبالضبطهممالة!جا

...الجبلةقمركوزةاموروهى،الضرورياتأوا!وساتالىفيندتبرهانو

مدهبواصطةالاذكرئاهمماشنأبئبهلاجثالعهلأفقرمااخىيانانظر

ا،مورطهسيحصلأنللعفلاننقف!ذا.نجهاماالعللمن،ونبهاالقوى

الف!ران:ونال،قبولهقنونف،بأصاللهأخبرهنم،ال!رقبه!ه

،أربهرجرحفكرهنلدكبفاربهبقدرال!فله!ااج!لفا.زه

وهوب!ش.بهخاصةمصدةعلىبحنوىأنطبيعنهمنيسفالعفل

معومو(لحواصهمفدونجالهبخالهمقادفكزأنإذ،ظربجبأمعارفه

بمبم.اكرةاللىت!اعدهلمماإيهبصلبماالاحنفاظعنبعجزنقليده

أخمىلفوةأويتبهرالعقلعلبعنمدأنللإنسان.فكبفمحدودةالفوىهذ.
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!االفوةوهذه.المفكرةالفوةللاهنطبهماخلافنع!العفلوراء

عندهوم،الله،أهلعربىابنئظرق،نجالهاالعفلطوروراءتحد

فاتبل)القوةم!هنأفىبمابقبولبوصىوهر.وا،وباء4وايهنبجاالملائكة

الأنبباءعةولرأبتوتد..أولىالحقففلبد.الإلهةالأنجارم!همنها

ربهانفبدماأنورأت،وصدفنهاباو2منتفبنهاقدوالأولباءكئرنهمعل

01تفبدأنكارهامنأ!ننسهسربةق

قجاءماالىانارةالأىالعمموبأنهالعوفيةعلمعربىابنويصف

م!قالنصرفعدمالعلمباوثهـيد،الأشللىأرسلالرسولانمنالقر2ن

ف!فا)وأصارمعانمنفبهمالاتلمخراجالنظرىالنفكبرطريقصالقر2ن

علىالإدللفغقابلاأيا،وكانكانوعفلا،شرعا،النظزعممنالفبسلم

ء!ء.فىكلاللونالعلممنوئرزق،بطه!نسرعةب!ونماممل

درجةتكلوبه،الأولباءمنمنذاقهأو،فبىإلاذكقلرتيهما

نسبةوبأى،وغلطانهاالألكاراصابةعلىالعمبه!اوبقف.وثانهالايمان

القارنةإلىدعاهماوه!ا....اللامنذككل،لسقمالصحةابهاينسب

:نقالالمبهةلفنوحاتأبواباحد!درقبالفكروالحمباقهالعمببن

ونضلبلثببهبالفكروالحمصظبةنزيبنبالنه!لعلم

وتفصبل!يقبالتهاإللمومغلطةاجمالبالفكر!إلعلم

وتبديلنحوللبالنهوالعممجردةأعلاأبالفكراإدلم3

ونةبلبهلمدلولهال!نمزخرنةأت!إلننرنكنلا

تعطيلؤاك،علنهتعطبهبماالإلهننىيرىفالفيسوف

نمنبلنبهولكنعموذاكمكزةمحبنأبرىا.واي!ينعرى
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يلدعاماقداللهأن،الصوفبةجسامةنجصفما،عربابنوبرى

أنافعلحت.النظريةأداغاطرقعنعرفتهبعدأنحقأمعرفته

الرباضياتالنكر،ناصنعملتطربقعنايهلانصلبالتهآخرعلمائم

المحلبنةرفياللهمعوالجلوسوالانةرادالعلانقوتطعواداهداتواظلوات

نزلجلالهجلالحقأنوحمعت...ا،فكارشوائبعنالفبونقدبى

مناليهأنربجهقش)يهالطريقأنفعلت،وشطفهمعادهالى

طريقعنيأنبهماكلعنوينمرفابهبتوجهفن01فكرهامنالطربق

الهيا.مل!اأورهمنع!اللهيفيض،وفكروخبالحىمنالخا!قواه

العارفقبقالألهية"ضجلياتف!ن،حالعلىبفرلاالمزنبكانيلا

العقلل!ن.ينكرمابقلبهالنجباتبشهدلمفن".الدوامعلىمنجددة

بنفبومو.حالكلقالتقب!ربمبتفيد،ومولاف!نهالفبأط!بفد

.النجلباتبنفب

الشر:منأبباتقعربىابنإبهرمزماوه!ا

حالإلىحالمنال!وننفئبوالحالبا!اءالحقحفانق

ا!لالد!نمجالفيهللقل!االفلوبإلابهبدرىولبس

وأكلالفبدسى!ثىءللعقلناالوجوفلبالعقليخالف

أحوالتفببفىونلبكعخالهالااننفالذانايثهدفالعفل

)1(اضلالعينوعدىونفسهفىلناالإلهتفلبا!اهرإن

بضارعنجدمنأنتلأنهنقرربأنهناشىءفنكننىمنيكنرم!ا

جبلهاالنرعتفاصيلكلالنبوبةوا،حادبثللفر2ننأؤلهقعربىبن

.21ص3مجلدالتوحات(1)
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محكةمطزةبطربفةكلهذللث!فعلوهو،!نرابطأمحكاذأوللاودةهبفها

الإشارةفىالباحثبنمنألحمحبمالنىالنناقضضروبوجودبعدمنثعرنا

دب4عنينمانأوبلافىالمحكمف!هأنونعنقد.ملىبقوبمودماالى

الفرضمعسةالفرفروضهؤلرابطاتافهثلاقلهنجدلاقدمننةلق

تدرتهلناتكفكسثونفإ)1ا.جملةحولهبالم!ب!ورالدىاولم

جمسهاقفربدة4عقاعنالمننانرةالفرنىمدهحلربطعلى:ةالعب

والنفكبرالفدفةمنسخريتهبعلنيقالاأنهرفم،واسعةقراءاتيص

.اطلاعأوقراءةأوبحثعنبكنلمعلمهأنيوبهدأنهورفم،انظرى

عن.ثيء،لفلاشةبالفقهاءاباكالسخربةتالثأنكلهذكبحدوبقى

ومو،4قمحماةوبددهنثرهال!ىالعبببسرهو)بمانهبئفهنيهضيم

كلالآننيل،للى،نفاصيلهمنمحبرعنك!ثفناأتانظنال!ىالسر

يمكننقدكلمنفببن،عهنقربببة!ورةواعطاءثحنهلمئالجهد

.الموضوعطاقنظزلا!حهةيوجهأن

لنالمقازقثرضالاتبصددرءنلرطهلا!مرلمليمانلطعيفاك(1)

النلط!يينمر!
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الاجالفصل

)1(الصوفيةوالمعرفةالعقلمنعربىابنموقف

رشدوابنالشالىالاماممنكللمؤفسابقينبحنينقعرضنالقد

وانها،النفاصليمنكثيرفىبتفقانأغماورأنا،)2(والشرعالفلمن

مونفأنهرضأنه!امجثنافىونريد.الئرعؤورنوهـالعفلببنبج!عان

يفجأنا!وف.عرنجطبنالدينى!وهومثهورا!ىوقصوفلمفكر3خر

بنفق،رشدوابنالغزالىوببنبينهالححيفة"الفروقمن"ركمعلى،أنه

أاشخداقغاواةدالآخرمواملىكو.المنكلبنعلىح!4فىمعه!ا

.أنجاع!معندالدنجيةالعاطفةجفافالىأدىمماالعقاندفىالجدل

عندالصوفيةوالمعرفةبالعفل41ضلةالرنبسبةالمسانلبعضمناوسنين

النقدوضروب،اإلئرعالمقل!بنكالصلة،ءربىةنالدثنء!

المعرفةحقبفة،الدبنيةالأمررقالعقلىالاسندلالإلىتجهأنبمكناد

الخصصالمجاللهبنعال!ىبالفدرذلككل،العازبنوصفاتالصوفية

المو!وع.له!ا

والشرعالعفل-ا

بنادأة

دلالةمسألة

الق)1(

فبرابرشة99ق

اننل)2(

قالكلامعلاءسةرقافىىااظلافأ"رقبالحممءربى

فقرر،اصلامواالصلاةم3عا،المرسلبن!دقعلىإمجزاتا

الإطدجةدرطنأمب!اصةالماسةبالإداؤماتمحانزقالبصطا

يهؤ،زباداتمنا/دبه691

.الاجرالنصلانقالنمل

273

النللةن!مريات
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بحسبنعم،ننا،امصزات1دلالةفيهلاتكفىبالركلالإيمانأنلنا

من!جدوهما!جدواقدا)رسلان،انارصفىالراغوبحب،الإلهىالانجار

مناكزشىءالىضرورةيحناجبا)رسلنالإبمان.وعدانهمقوعمنك!ب

الالهىالنجلىمنضرببأنهابنعربىيصفهال!ىنورالابمانوهو،المعجزات

الرسولصدقالإنسانباطنفىالنورصىف!ذا.النوراممهمنالمرلقب

الرسولبصدقبؤمنالناسبعضأنمنيمغلاذلكأنغبر.بالوحىو2من

النورطربقعنلا،العفلطربق7-ث!نايمانهوبكون6ا،أتبالمبالمؤيد

الرصلبصدقاعزفوان،أنهنجدول!ك.نفسةقبهاللهيظفالدى

هؤلاء!ومنعلوأ.ظلمأذلكبفعلوانما.ا)رسالةبجحدف!نهعفلا،

نور،لاالمشرهووه!ا!.!معلىاللهوأضلهافبهماللهنالال!بن

.الأبمان

الرسرلبصدقعنففنهم.الناسمنأصنافئلاثةاذنفهناك

؟ورطربقعنبصدق!نفوفهمأالنظرىونفكرهعفلهعلىمعنمدأ

الكئفأهلوم،نورعلنورأنصدبقهنجكون،سأالعلمونورالإيمان

جاءهدابأنهالرسولكلاماإنظاروتلوبب!انحماععنايعرفونال!في

فبفنوناختلافأمحبرأ،نبهلوجلوااللهفبركدمنولوكان،اللهضدمن

يمتمدأند!ن،اللهمنبنوربصلقثاكصنفوثمة،11(،يصبرةعلىبه

ا)دينوم،بالفطرةالمفنونماي!خيرالصنفوهدا.الضلالاسندلالعل

دان،قعرهالحقخاطبهالامنبهيؤمنفلا5:بقولهعربىابنيعنيم

،)2(0قبهقلهابمدبقبجدوافامنكلحهيعرفولا،افاطببهبثمعرلم

.97،ص3كوطت:(1)

7.)2(ترحات)،ص
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الآباتتجاهيختلفافلاثةالأصنافهذهموففأنعربىا!نوثرى

ومى،وهرولةوتريلمجىمنالخلؤتنبصفاتاللهتصفالىالمتابهة

الأ!افمرلاءأنعربىابنوبنخبل.الضلأدلةت!رها"!الأوصاف

بأوصافاللهتصفانجارأنهفمعواالرسولبدىذلك،ببنجلموا،بعد

مواقفهم.فاختلفت،انحلوفبن

علغمعلاعمادمببالاالرسوليصدنوالمال!بنمؤلاءأما

،واعندماالإبمانعن،وانصرفواأعقابهمعلارتدواففد،النظرىتفكيرم

النعحدبقإلىنجلمندكهمالنىالعفبةادلغعلطرأتندالنكوكأن

.ريصولإنهحبثمنبالرسول

جاءمماأنكروا،نهمارصلبا3إيماعنرجح!!بأنهمصفهم!انما

بناعند/مدوهدا.ظاهرهاعنإبهاو)ضلهانأوفأرادوا،النثببه!فاتمنبه

ئصءردف!ذا.تحضلاوابخوةاوإبطالا!لهاللنبوةر"االموطنه!افى،عرب

ببهض،ونكفرقالنؤمنببعضشحقق:تعالىتال!،كلهاترمنها

نرجح،حفاالكافر!نهمأولنك:شلاذلكيننينخدواأنوبربدون

الرسولأنهرالزجغعمب(0.11الإيمانجابعلىالحكمقالكفرجانب

نفببد.د!نبهأخبرماكلق!ادقوأنهبعبنهواحد

بحكمالدبنهزلاءبهمفبعئالضلونورالابماننورببنجمعواال!تنهزلأاإما

فيهنبندرجنورالشرعبلألىثم،فبهمذاقفالفلنور.علىالصللدبهمأرالثرع

لنورهاللهبهدىرنيعلنورامننولهنعالىبىعرابنبسننبطهموماوم!ا.؟ررالعقل

وقوله،،عبا!نامننثا+منبهدى3ولكنجناه؟ورأ):وصةولهتعالى،يثاءمن

لهبشعبماللهمنمبةإذنالنرعفنرراالناسيننبهنورأبم!نىلهيطشاا

.212:،صمجلدالتوصات)1(
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0،)1(وفىنورالعقلعلىالثرعنورحكموهوا!ولللنورالاحكمللا"العقل

.)2(نورنورعلىوالإيمانالحفلانفيقولوالابمانالثرعينيوى3خرموطن

يعتمدضرورىأ!اسالعقلأنفبرىوالثرعالعقلينالصلةنابفسرثم

ه!هولكن.الثراختفررهماهىالإلهةإبالاأنذك.الإبمانعليه

،ولابعلمتدره!بهلقدالعظبما،مراف!نبمعرقهاالعفوللانسكلإبالا

العقل،بالئربعةلأن،الثراخبهنزلتولدللثأايهارصولوبصب

الدهن،يحفظفا!...أاللبفى،كالدهنئىالثربعةلبوالحقيفة

الحقبقة.!ظوالنربعة،الربحةبحفظالعةلكدلك،اللببحفظوالفشر

استحكممنإلاكلفمااللهفإن.دع!إهبصحلمعقلبغيرنرعأادعىةن

ادعىومن.الكبرمنخرتولامن،ولاصبيامجنؤدأماكلف(عقله

هذا،بعضعلشاالجنبدقال.ولهدالانصحفدعواهشريعةفبرمنضبفة

نحصللاأنهاأى،اإلنةبالكنابمفيد،اللهأءلبها!بىءالىالحفانق

(ان)ارصلوفالالئربعةهوؤلك،رسولهوسنةاللهبكنابممللمنإلا

ومن،نأدبتثحفنلهشرعماالاهووما،أدبفحسن،أدبنىاقه

1/+،0وصلنأدب

الطربقسئربمصاحيثههوهو،الثحضرورةقعربىابنويلع

حدبثهقالأمرل!كعرضوقد.مهاكمنفبهممافيجنبماالعقلأمأم

مظلمطرثققيسبرنفسهبرىكانإنهفيهول،ال!ونيةتجاربهإحدىعن

رجلابفدملاكانولدا.إلاعلى؟عقلهفيهيعت!دلاوكانا!اطرمحبر

سطع،ثمالأخدىرجلهعليهنففالدىالمرضعملامةمنبتأكدانقي

313.:سبلداصئو!ات(1)

.(31:بد،صكوحات()2

.،91:صد،صفنوحمات31(
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الآسنةوالمراغالحعونمنممثيربه،واسعأطربفألهفاضاءالثرعنور

نور.،.فالثرعومهالكأظارمنيعزضهكانمماالابخعادفىبجدعتافلم

مثى،كه،وأعرضاسندبرهأن...بنطفىءلمالئرعمصباح!راوإذا

ب!عراضهنفهعلجنىممنفيكون،ظلحتهالظلمةوتلك،ذاتهظلمةفى

فهو،.بنظرهواسكلالئرعتركمنحكمفهلىا.واشدبارهالمصباحعن

يفعلموان،الطرثقثوابمىعلىخطر،ذانهلظل!ة،سبهفىثتو)ن

أمرقبنأقولا،أناةفيهلهأمرفىبسنعجلألاللعافلفبنفى.مهلكق

فىالعقلدالدةمله.نفصبهق،لإصراعالبهالمباثرةقالحقيكط

،1)،0فلاول

انسلأب!ركهاالعفلونورالئرعنوريننالجعمرتبةأنأنفر

بص!نلاكيرمنو!بوجؤ.بعزفونأصابهاف!نولذا.جبعأ

الابماننورنحوالكنهم،3)بهنؤىادولاالطرقالعمجنةما

.الرسول!دقفىانكيمكنلابأنهالإفرارالىدعامالذى

العقية.بالأدلةلهمخبرةلاكنالناسمنا،ضعفالففمبموهؤلاء

الإبمانعليننونلاكانوااذ؟-رحمةالمثابهةالآياته!هفجاءت

الوحى.بهاجاءالنىا،وصافملهبمنلالا

نأ،العلمونورالابماننورأعابوم،اللهأهلعرتوكدند

الئ،أدلةمعتعارضوالى،وافاوقاظالقينالم!انلةنومادالإلات

علىهؤلاءثبتثمومن،الناسمنايه!عفحقنجها،روغىانما

به!هالعاؤرن،نر،ربها+ولابهو!فماباسنحاكقولممعايمانهم

.357ص3سبلدالتوطت()1
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بررأيرواولم،اناسمنللأضعفواضجلاباحكمةاتثابهةالآيات

حكملأنهاأررانفهبهاللهماوصفقبولأنذ!،"لفلبقبلهاحتىلناوبلها

!كمه...شىءبهلهلبسأنهك!ا،معأنهنفسهعلىالحقبهحكم

،غلوقبهح!تمحكمصمنهنقبلهأنبناأولنفسهعلبأمربحانه

را"،على...ح!!هفىعفلهانغمنأممىفاعلبه،العفلوهو

.6)1(ه!امنأشدممىوأى،نفسهعلىالرببهحكممابنبعوا

نورالاعدمنررلاالدينالسلامةاأهلوم،الفطرةأملوأما

والنضيقالايمانمع،نيهاللهعلمعلى،اللهالىذلكفلحوا،الإبمان

الوحى.بهانزلالنىالذ.مدلولحب"المعاقمنالبراتنلكنعطبهلما

أوصافأنعرفواففد.الإيماننورطربقعنالرسولصدفواال!بننهم

أخممأنفموينببغفبماأ.روافلكومع،العفيةا،دلة!الفابثيه

له،نصدبفأف!منوا،منهمبالنهأعلموأ؟4أالرسول!دقمنينةعلى

بمابسلمواأنالخبركلا!ليرأنورأوا،وارسولهلتهذكعمؤلرك!!

نفه)2(.علىسبحانهقالهماعل؟يزعنواوأن،الوحىبهجاء

النظرأءبسوىالكربمالفرآنقالمننابهنأوبلالىبلجأاوإذن

النأوبلإلىلجنواوانما.اظلقصفاتعناللهننربهبؤكدراالضلىأحى

لابجوزأنهرأوا4العقلإالأدلةطربقعنالرسرلب!ق2منوالمالأنهم

.ارعولاصدقفىالطعنممناهيخهاالطنلأن،ا،دلةه!هفىالطعن

ظامرها،علالآباتأخ!والوإنهم:النأويلقملكهمثبرون،ففالوا

3:،18.)1(التوصاتبلد

.83،515،:3مجلدف:الترحات)2(

http://www.al-maktabeh.com



927

انأوبلالىبعمدن!م،لضلواا!لونينبصفاتشحانهاللهوو!فوا

!فهمبمكنممنالواغفىلكغ.ز!همفىمعاوالعفلللثحانباعأ

محضةظل!ةهوماالنبهةموضعاف!ن.وابلىولالعلمبينعطو!قبأنهم

انباععنغينالمحلىا...العلمنبكونعضنورهوابلهل،ولافبكن

الحقعنميلزفي،أىقلبهفىالا"ءشنبعهما!ذكرأنه،ابثابه

،)1(00.المراح

وأالنخمبنالامرتبة،بتوالجهلالعلمينتحدالمزلبة،الىومله

حدسمخابلكن،فبهفننةلاالنأوبلأنبحبننهم.والظنالحدس

فص.صخاأحموااوما!نعابحشونأنهممجرن!م.الفتةفكمانت

العلنا،مر.،ومرتجةنفسقأدلةويست،تظهرأدلة!ورقضمات

إلىونبافبها،الخرضعننهناإالىالمثاجهاتبالآباتتزبطاإلحدص

الآباتأولتف!ذااالثبهبناحدالىمبلالزفيف!ن.اتباعاقالزج

عدلمناوكلضنهاعنصاجهابها،وعدلمحكمةأ!بحتالمثابة

الاللقر3نالعفلىالنأوبل)2(ولي!،ضهأعطاهفاضيفنهعنبثىء

.عربافيراىفىالرسولتكديبمنطبة!ورة

آمنتادنمكهىالاجةالفرقةأنصرببنالدءكمحبىوثرى

العبناللهالىفنسبت،والربالبدينالممانلةنقمعالحىبهجاءبما

والمكروالمللاإلصحكوالفرحاإلنعجبدوالؤوالغضبوالبعروالسمع،لبد

نومالىالصفاتمدهيفمرأنهغير.والهرولةاإلعىوالاشهزاءوالخداع

هواللهأنوهى،عندهأساسيةفكرةءي!نقنفس!!جمالخلوتينالثبه

.03،عى،مجلدالنرحمات(1)

.052صالجداترعات(2)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


028

نفسهالحقوصفف!ذا.اللهالاالوجوقئمما،وأنهوالباطنالظاهر

لنافلش،باستحالنهال!قلإةالأدلةنفول،مماخلفه!فاتمنبصفة

إ-خأنبجا:نروليص،عفولنانفرره.ممانصفهوأن،الو-!نجرأن

لنكون،كلامههو"دىاقر2نبافبحهأنالوا!بل،بعتولناالله

منالساحةبرىءأنتكنتبفدحمامناككانن!ن5لاءفىمبنحاكبن

تنزههأنفاحذرةمنكبنف!هاملموهو،كلامهإلاسبحهمااذ،نللث

.خبحةنسبحهولا،كانما،كانلهوصفأنهاثرعفىثبتأمرعن

بعفلاث،لاوتبحهربكبكلامربكفغ...جملةبعقلكواحدة

الجهل.الااضفادماكزاسنفادماف!نه.ونظرهفكرهمناسنفادهالدى

بعؤما،وكثبرأاثفاء.قبلعضالداءف!نه،كذكرنهممالنحغظ

الفر3ن،فىوؤبماالاربهالعبدباجىبألافبوصالمنىم!االىابنعرب

فنناجبهكلامأعندكشتشعواحدرأناعندهمنكلامأنجزعمنأنيحدرهو

،(.11تدممزلةذلكف!نفتحظ.اجاة"لهيمعولا،منكثصعهلاةانهأبه

ءنض!الثرعانالنظرىالفكرأمح!ابمنالتأوبلأهلفاتوند

حكمرالأنهم.اللهذاتفىرفكرواالفضبةفعكسوا،اللهذاتفىالنفكبر

3،المثااتالإبأنالولالىبعضهمذمببل،الرسولجاءبهفماضولهم

علىبالج!عبةالدواسوترفرالوقتلمصلحةعاقلحكيممنشاسةمىانماا

العامةأمامثظاهر!نثم،القاصةالنفوسقنفرثرأ،صفنهملهإله

خلافعلىأنف!ممفىوم،فلهمالنثبيهبصفاتيسلصونبأنهم

عليجن!!ولم،ببهمفماالمزولونهؤلاءاخلفثم،)2(0بهبظيرونما

رحمة"عنورغبوا،ورسولهاقهوعصوا،اللهذاتفىمتفكروا،واحدأمر

.6.،ص،بلهالتسات)1(

.181:،بحلدالتحاني)2(
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،ابكلمونوم،آضرونوتالللكانناتعلةبانهبعضهمنوصفه.الله

عبنجردهبلأجماولاعرفأولاجومرأخونأنبجوزلاذانهان

ماهبنه.

بلنزموالمالذثنهؤلاءأحدبأنهادزالىالامامعربىابن31وقد

الترالىحامدلأباوليسى:فقالااللهذاتفىالنفكربعدمارسولاأءر

جثمناللهذاتفىنكلم،ف!نههلىهمناكبر،اللهبحصد،زلةعدنا

اخطأق،ول!كغيرهؤو،أملهفيرعلىبهالمضصونقالنظرىالفكر

كاباتبانصىذكفىوأمثالهحامدأبو!اء.اصاب،!اقالهماكل

فيلاأنثرىثم،...ذلكمنبهاللهأعل!نالمامنانضة،وبأبلغالجهل

الله،ذاتفىعنابفكرأارصولان!لىمنا،دبموتفونفمناناسعن

ذلكعلماقه3بخرحنىشبنأشهبنأولونولاالمث!بهعلمبزكونف!نهم

وثرحهـا،نعالىنهالمسألةفكانت!الكشفطر،قهوآخرطربقعن

قاخج!!وأثالهالضزالىأنحبن)1(ققيرمالابهتمالى،ترفوهنه

بحدأن،أنهمذلكليلو.لهملاعليمأناتيينبأسرالنظرىبجغ

أن3أ!وكان.بعبزمفاعزفوا،عادواالنظرىالبحثفىجهدمب!لوا

!وصدقحقولكلانطمثمكانافلوبدأالمسألةطهقبالمجزبقروا

الحدود،جحلواأمظمهىافه،الىحدؤفنعدوا.مفامأولقذللتلكان

)000،12ضهابعدعينذكأنبعلمواوا.البهقربةالنطىذلك

فكروالماأنمنر،عبهلمبنفلاس!ة.ن،ادقلالنفكبرأهلأنولو

أدلةيزكانالؤمنوا!فن.كدهمنجاءمماولأصنرااقهذاتق

صفاتقالثعبفررهبمابؤمنوأن،الإلهبةبال!اتثنصلنبماالعفول

.67،ص3سبلد!توصات)1(
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https://www.facebook.com/guidedlibrary/


282

عرىابنتيعبرطهووطا.والخلوواظالقينالمحاثلةنفىمعالله

تسلم.الشربعةبهجاءتكماعلىوانبت،فاعمنمحنك:أرقدبقوله

هوالا،لاالهعليهموبماعرقناعا،فولهقوأصدقبنفسهأعمفهو

ا،رسلينكلوسلاميصفونعاادزةربربك،سبحانالحكيمالعز.ر

إذاطريقأسلمهوالرسولبهجاءبمافالإيمان،.العالمبنربدتهوالحمد

عنهتعدل،فلاالإبمانالانمإفا.النأوبلعنصاحبهإن!د،واالنفوىصبنه

يكئفمالمبطاثلشهظفرماف!نك.مزمنبهأنتفمااإلتأويلو)ياك

.1ا(والةوىالابمانعلىكلهأمركأعاسواجل.عينألا

الزعة:ا"ح!مقالاوبلصرر

ال!ثربت.آبأحكابنصلفماالنأوبلمنضررأأصنمهوماثمةوبى

نأ،ولىغبرأو،لولىولبس.الرسالةبابوأغلقافيوةانفطعتفقد

الانجهادباببأنيقوللاءربابنلكن..الرعولحكمبهيخاف!ماينرع

،الرصولورثةبأنهمالمسلمبنأئمةمنافهدبنيصفنراهونحن.أغلقند

ورثةمعدها،ولباءأنحبنفى،النشرجق،عمعلبهاللهصلى

ذللت،فىراسخةفدمألهمبأنالاتجهادلأهليشهدوؤ.العمفىالرسول

الإلهىالإمدادأنيقرر!و.المزلبةهلهالوصلوا31يعرفوالموان

امهدينبعضانكارظاهـزلنابفرأنهكبر.اصهدينهؤلاءالىبمرى

لهميحصدلمالإدالإمدادذكبأنبعضابعضهمكظنةبعضعلى

فهمواحدفكل.وكنفأضاهدة4بمنمدونممنثملمونلاومذوقأ،

حق.على

..،هعلداصالترحات)1(
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ثراخاخلافوببنالأمةم!هفىاتجهدبنينعربىابنقارنوقد

افالمجقهن:فقالبرسالتهمالايمانوجوبء،الأحكامجهةشا)+ل

ال!ىضاملهمنفوم،وادلنهمالنثربمفىال!بلورنةالثربعةعل!اءش

بعمهمبتدالرمل.ن!نالكثهـفلعلمالرسلامئلب!وأنهم.الا..ءللأني

اهلغيروأط.الانجهادعلطءمنالكفأهلوك!لك،بعضمن

،بعضا.بعفحمفبصئالكثمف

العفلنفد2-

:ا*منءاحهالبمدأناولال،ل4أد-ا

أنهمالكلاموطماءالفلاسفةشالمفلىالنفهـبرأمحابادعىلفد

عنوغفلوا،العفاندفىجدماوعفرلهمطربقعناللهمعرفةإلىبهد!ن

ؤلك،اللهالىيقربهمأنمنأبعد،نحمفى،اللىمن!همأن

جاءت،الىالنربعةفلولا.عيهاعن!دوااللىالقلهلىاتصوربح!بب

اضبةاا،دلةنلكرغم،الصادنةالمعرفةأحداللهعرفماالإلهىبالإخبار

أحدكلاكأصدولو.اللهبذاتالعمالىنرشدناأغاالعفلاءزعمالى

أجهلما،بك!اولش!كدابأنهاللهو!فتدعىالق5الأدلامذهعلى

قطألطفف!ن.الصلولبدعادةب!ونلاابأنذك.مخلوق

،أوموامتناعونحولا،،!نهرامأضلفأشوقأوىمفرطأ،وتجدعثفأأناب

الححسنحننسبهأنجمكنمامووهذا.عبوبكلكخبنأندن

،فوقا،يدنهماومدا5:ففالعربىابنو!فهءامروهذا.باب

الغب؟حجابخلب.نا،شياءعلىالنفومىاضئرافأخفىمنوو

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


281

هب!هاماولا،هاتفبسولا،هاتبمنولاندد!،حالالتجهل

علىأحدبقدرللم،رنجابأنهال!ربةعلالمبناقأخ!ذكوبثبا

ا،ايهيدلموجودالتارأ)نسانكلفطرةفىفتجد،ذلكبعدانكاره

في:قلناذكذقناولما...بهبشعرولااللهومو

الصبراأعرفولمأهوىماأدروا.حجةعئربنأهواهبمنعنفت

ذكرالهاقطأذناىولاحمعت.ربههاحنالعينىولاظرت

)1(دهرأوطبنىومأفنعمنى.الحىجاتمنالرقترامىأنالى

طربئعنوصتهعنممااللهء"الىالناسدعتادهىوالثربعة

حبل!ن)بهاأقربومو،الفلوبالىقربإلهفهـو،واكزيهايثببه

الابعرفلااذأالفلاشةأوالمنكلمبنبأدلةاذناللهءرففا.إوربدا

بنا،ورحشهاباناحبهمنرطهالىجهفىنفسهعنبهأخبربما

21".نرا.كأنناخيالاوقنب!خاوفىقلونجالذأجتانمبونجعلهتعالىلتشله

صب،تعالىعنهاخجبولكنه،اللهسوىالحفيفةفىأحدأ!فا

باذكعربىاثنو.مال.والدؤموالدنياوإلىومندععادزبف

،الجالصيهابأنومى،صنرراخةفكرةحيئفقتعيلاالصوق

وهوآخرسبوهناك.الجمالمجب-مبلوالله،لدانهمحبوبوالج!ال

منالاالاح!مانبكينأنيصورولا،الإحمانبسبببكطانماابان

الله.إلاعر،ولا،الله

هداقطرعناللهلمعرفةاكفىالسياقأنهنانشفأنو!ب

لدىنجدهاالنىالعفليةابرهنةامنجفافأوأقلإنسانبةأكز"ءوقالوجد

،123ص2جلدلتوصاتا(1)

افىالق5محال!عرنأضصلاقمربىابنكدا!الابللكزمرفاند)2(

.9691-&حةالدلاطتسهدتر-مم!بنالفىعبىطب
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عربابنفكرةأننفررأنأبضأالأمانة،فنذللثومع.اإلفلانحةااخكلمبن

وأناعمابخرتبنبعضبزىمماأبمدالحبطربقعناللهمعرفةعن

عنخا!بنظريةارنجاطأأكزفى.الميحبةللفكرةمماثلةنكونأنمن

عنالنارنبهفأن7خر،بحثفى،لناأنغوربما.ا!ردوحدة

لدىتبردأضهاالفانثبرأنوبكق.النظربةهذهبروافيمنجات

رنم،للشاثةس!نكونأنجمكن،نها،عربىابنموى2خربن

تفتهاأسرععاسألةاذضهاوما:افيقولأحيائابصفهاعربابنأن

.،111الوممن

:اصالقل-ب

،لغضالعقلنفدعليمرعربىابننجدف!نا،الأمركانماوأبا

أنهوثزعم،بهلهطاتهلافمانفسهبفحمالعقلأنثرىف!نه.نأنهمن

ا)شأنحبنفىأعوازفيبأوصافهالداتيهحديةالنرضبرسطيع

واحدتنها،اي!لوبة.وحبدعلىنمىوانمابثىء،4الأحدثله!هبتعرضلم

لضولهببادعىمالنفسهالعقلادعىوانماإلاهو.إلهلابأنهفقال

الإيماننورهواكوحيدالىادليأنتممأنبنبغىوكان،وتطفله

)باهب!إثبانكواحدأبكونلابنفهالواحدإف!ن.العفلنورعلىاكالد

واحد،أنهعامتوات،لنفسهثابتموبل،أنبنهأنتفا.واحدأ

،)2(0واحدأنهأثتأنكأنكلا

الدىالوفتقظدأنهلحدؤهوتجاوزهففولهقالعفلنىوفد

دلبلف!نا.فكرىدلبلصا!الحفبفةفى،وهودلبلصابأنهيخهبنخبل

.192ص2صبطدي!تهـات)1(

.938ص2سبدالتوحات)2(
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العفلربدحبثبهجمشىالفكر

أهلانصرفكيفرأياوهكدا

بعرفواأنوأرادوا،الوحىنفيد

نإ.العفلففولبهبحكمما

ا!-ةالأصرعلىأدلنهببىأنه

فبه.الفدحبمكنمما

01الحقطريقعنأعىموبل(كايهممى

الىجنرواأفكارم،وكيف.بلبدعنالله

لابكهب،نفهعنتالهماب!بأقه

مع،الصحيحالعمانهبزع!العقلىالنظر

عربى،ابنعد،اي!مربنوكلا.وابلبهية

الألهبة:بال!اتبخصللمالقلاءدفاربء-

المنكلبنطواتواخنلاتالعفلاءادلةنضاربمنذلكعلىأدلولبس

نأعربابنيرىولا.وصفانهاالإلهبةبالذاتبخصليخ!اوالفلاسنة

الإية،الأمورقوهزلاءهؤلاءخلافاتلدكربتعالبهةالفنحاتكتاب

،الكلاموعلماءالفلاضةكتقمفصلةنجدماالتىاظلافاتتلك

والفضاء،والجوروالعدلوالجهةالالهةالصفاتمسألةفىكاخنلافنهم

العلماء3باأررالعارنبنأنثرىومو.الآ-رابوآفىاللهورؤية،اإلفدر

طريقأنالعقلىالنظره!ال51عنفابفقدا(ا.الفكرىاقرأهلمن

اللهفقد!ررالنوىلزموا،!ف!نهمالعارفونأما21(0بالفياسيدركلاالله

هىماعلىايهمورفرأوا،بافكمارماالعقولتدركهمالافشهدوا،تعليم

المؤمنونبعبدهالذىفالته.العفولعبهادلتمانفع!علأى،عليه

الدىمو،عربىابنرأىفى،لبساللهأملمنانوروأمل،بالفطرة

بصببالصحيحالعممنهؤلاءصموفد.اللهذاتفىالفكبرأمليعبو

ولرسوله.لنهعصباغم

.938س2مجلدالتح!ات)1(

.528ح!2مجلدالترعات)2(
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الفلايفةسالنظرىالنفكبرأملبعبدهالذىالإلهعلىبطلقومو

بالنهعندهالإلهمذاولاثوصف.الاكفادفىافلوقالإلهاسموالمتكلبن

الإلههداتزييموالاشدلالالفكرأ!ابعندتحصلش!ةأىف!ن.المنينالفوى

أزاخهالذىالإلهمحل!كل3ضرإلهصفيحثون،"عفولهمنحتتهالذ!

نفسهفىالمعتقد-ملهالذىالألهصفاتمنالجالةكانتإفاوالشهه

إلهعنببحثوعاد،عمهالمحلنأخلت،الواؤةالهةفيهأ:رتما

ال!ىهوانهنفسهفىالمزبثعرال!ىنهـوالفوىاللهأما،.ةيهبجحله3خر

أناناظربفوىلاايلناته،ضبفهبدرىأندونعليهالاعمادبمكن

لماذاعلتفقد...بعرففلاحجابهفناننه.اعقادهمحلمنبنفله

الألهملىاضبنةادراكعنفالعجز)1(ا.كرببعموموبالمنبنبسى

ف!ن.المنبنبالتهالعلمفىابهنوعلماأعلىاوملىاالإدراكمننوعالمنبن

.11(1وأعلاهاأنمها،ففمكدئادرجاتللشاته

أملطربقيلىانساقأنهادزالىالإمامعلىعربىابنوبمبب

نبهقفدف!نهألهسزأذلكفعلندكانوان،العفلىالاسندلال

تعير.حدعلى،الأدبأساءوبالجسلة.أثبهماخلافعلىمواضع

صلطانتحتعفلهجعلمنكلعلىمجكموهو.نعببرنالاعربىابن

ربهمن؟ورعلىانهبنخبلإنهكهفبقول،صارمأحكمأوفكرهنظره

نطس!أنصىنفعللاالصلبةأدلنهأنوارأنمع،المفلىنفكبرهفى

سوىالحفقةفىبعبدلافهـو.وال!نهودالكثمفأهلبهجاءماأنوارأعبن

هرماعلىالأمرشاهدواالذينالمؤفينعندالدهرفضيحةفكان،عقله

.)2(عليه

.283ص،مجلدا!وطت(1)

.938ص2مجلدالقرعات(2)
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إلىيةطنلاأنه،نفسهيعبدالذىالعفله!اشأن.!وعجب

بقولهانوإيخوخرله!ا.بنفسهاله)ةإنه.جاعلمجعلبجعللااللهأن

الاستدلالأ!ابابهانن!!طموفه!ا"!.شحنرنما)أنعبدون:تعالى

ويكلب،خلافانهمنكزالمستوىهذاطوق.تفكبرممراتأحطفىالعفل

ش3ماونباعدكزنهممع،الأناءأنانرىببأ،بعضابعضهم

وك!ك،اللهعنأخ!وهلأنهم،بالنهالعلمفىكدملاخلافا،ع!ار،

و)ن،بحضابعضهمويثد،ايقدمصدقفانأخر.ظ!تهاذأهل

بهوأقرلإليهأذب،ل!ى...كهما،خ!فىلكنىهداإلايكنلم

")1(.اللهالا،اللهوبغبر،بالتهعلشاقنقلدلاإتا

أحدأرأواكأالدبنالعفلإشهؤلا،أصمنصجبهعربىابنوببدى

وزندتوهكةروه،نفسهبو!فبماونعالىشحانهاللهبصفأهلمن

حمجابفأى.به+الرسولجاءال!ىالأ!ربنفم!آمنأنهخ،وجهلوه

ليس:لمتلتأنت.اهـف!ذكفره!افيفولرنأالحجابم!امنأعظم

!لم،م!اللهصلىالبىعنالصحغقذكوؤبلأقولىهذا

".فيهننظرنأويلفله5:النبىعنجاءأنهطمواأنفالوا،بعدسبهوا،نم

الجكلبئ:لمناهجل!ده-د

انظرىلابالعقل،ءربىبنالدينمحيىبثقلا،المولجملةزر

بمكنلاالفكرطربقعنالعفلي!سبماأنلنابؤكدومو،ولابأصابه

الكئفطربقعنالموهوبالعماليهبؤىبما،اليفبنحبث،منيقارنأن

الكلا،وعل!اءافلا!فةأظاءمننجدهماذلككلدليلوأكبر.الصق

.928ص2سبدالتحات)1(
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منأحدأاللهأمراوما،القر2ن!لقالجهة،كألةالافيةا،مورفى

عنشلواولو-اثبتولاانافىلا،واصة-!لةذلكفىاظرضخلقه

أحدسألنالواذ111،عرفوها،مااالعامنواحدةذاتمعرفة!بق

نابببنأن،النظربةبأدتهمالإلهبةا،مورقوالخانضينبصولهمإزهوينا

ضبادبلال!اثوجدلماومصبرهااإصلهابالبذو!لنهاالىوححفبفة

وكل،الموتبعدأبدأو!ودأبقاءللأرواحأنبالعفلعرفولما"،أبدأ

أدلةأنولوحد،ماقعلىبفوملامتولذلكفىدليلا!!فلىهما

لملىالاملجأنافيساذن.رئاقبهقندعولاشهةلاتنيراك-

الىنعداهلاع!الأيجبقنظرهبشغلاإلعانل،النع4علإنصما

مؤ.لانهاممىعا،نفان!نفاسواي!تصبرال!رأناذلكغبره

علىاللهبطلعهأنشاءف!ن.والعملالإبمانطربقيازمأنبهوا،ولى

مناكبهه01لقبولوقل!عفلهبهبئأنتلمبه،علمهمنبئاءما

،.القلوببهنجاال!ىالنرروهو،2الاالعلم"ونذك.العم

ليستفبماالخانضبنالحقذاتقالمنكلبنعاومأنعلىذكفدل

مسالةقايهنهـعرىفعت.بعضابعضهابعارضنظرية2راءهىأنرارأ،دانما

.مثر3فبماالراحدبالم!أنمةيختافوفد.رلىالمهحققشهةهىما

افضلدرجات.كلدرواأنلهمالمفادونبسنطغومحبالمعيارنجأى

؟)2(بخمفي

لايخنلفالكلامعل!اءنقدفىعربابنسللثأننفررأنويبنى

رضدابنوالامام4،يصمحبرفىالضالىالأمامالبهبقهكاكأبرأ

.3:81جملدالتوحات)1(

.3صلأه3مجلاالتحاتدانظر()2
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الاعزاف!بهب.كدإث،اللةعقاندفىالأدلةمناهجعنالكشفابهابهفى

كو،الكلاملعلماءإفدهنفعحبلفىادزالىالإطمتجغعربابنبأن

الفكرةنفسوهى،33فماالواحدبالم!أئمةاختلافف!زتيأخد

فكلاما،،والزدنةالإملامةبنانةرقةنجصلا!"بقللفزالىنجدهاالى

مذبأانلاقإاثدبوفد،البانلاقيخالفقدابرل!أنالىب!ثبر

الحنأباالمذ!!ثبخا،خيره!ايخالفوفد.الاسفراثفيفيهنجالف

بالنسبةيفالأنيمكنذلكومثل.أشعرىأنهبدعىوالكل،الأنعرى

ةشبغىوفما،اللهفىمقالتهمقالفلاسفةاختلفك!!.الممتزلةأثمةالى

مذهصطانفةكلأنمنالرةمعلى،مخنلفينولاثزالونفبهبعخدألى

واحد.واسمواحدلواءنحتننضرى

ينصلنيالأفيباءإبناخنلافأولا2نفاونبدلاذلىثعكىوعلى

بعضابعهمي!دقإل،الالهىا(بالجاتالخاصةالعقاندبأصول

تط.شهةبربهوططمعنقدهقعيهطراأنهسخمأحدعناولاسا

مننيكمماطنر،كانقلالكببهونطقتوثؤنلقلكانولو

وأمرالهاأنة!هافى،الامةقالأنبباءتحكتأنبماولا،فيهكمممنذك

النحكم.هـنا(قوةه!هلغبرهاثكنولم.توأو!وأباحت!حبرتوأهبها

لأكم؟الحقجابق4فياخنافرامانفلعلىشوافرالدواغف!نت

،.المبزاتمنذلكعلىبالدلانلوأنوا،أرسلهمانهويقرلون،إليهبتحون

يقررف!نه،المقا،نبياءورنةمعربىابنعدا،وياءكانولما

!!ةضالآملاطققالأنا.فباءت.:بفولحت212مى،مجلدانظرالنحات(1)

نجه،!خلضراذ!وللأ...بعد.رصلكلاثةالأ"أثتط!بنبل،ت!بردلاتدل!

الآضرفمدق،ذ!قباطقالاجاءا01بل،اقىالااترل!.دهمأمل.النظراخلفكا

05بصلجاالكف،لكشأصلاالفكىانلبتنهالا4ضادمد.اي!خروالأل!،ا؟ل!
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متفقون!م.بيغفمايئلف!!لمالأنرلمياءأ.بخاعشالكشفأهلأنلنا

امتدىطخلافالىكثفهحداهأحدمأنالينافيقلوأ.بالتهعلحمق

،وإلالكانراوناملفكرلا!ن،!وهربعلمءنأخرفكايم2خر.إلبه

علوأهىإذنفعلوصم.الكشفأهلسلا،والفكرالنظرأهلمن

،نورءلىنور،ربهممننورعلىفى.)11شييخهاترضلىلاأنوار

عكىعلىوم!اكثبرأ.اختلافأفيهلوجدوااللهغبرصدمنكانولو

!اسل!ن.وا:فلاسفةالتكلينلدىرىالنظالفكرور!مننعلطط

أهلأصجةأنالىهداأبدأ.واحدحالعلىبسنقرلاوالنظرالفكر

الأمرجة،!وتب؟ب،ضفاونةلديمالفكرطافةكانتولما..نخلةانظر

أدركنه.نماحكعهاأوإدراكهانجنلفال!هـود!أنمنكان

الاللاسفة:عنبأظلاأنهبقولءربىا!ن"-

نأعلىا!رءط-ربصأكلعربابنأنالمراطن،نجدمنكثيروفى

الحرصمذاتضبرأسكنوربما.الفلاسفةاعنيأخدلاأنهلناؤكد

الفولونربد.ضاملةواسنفلحفبةنقافةثار3كناباتهقند.ربأننا

نتىعلىاطلعتدأنه،واحدةؤ4جانبنا"ننحن،نؤكدأنب!لك

وأخرجهكلهذكهغولكنه،وانحلوالأمواءوالآراءالفا-فا!ءهـوب

هنائناةرامننعلم!بئ،أحدنجهابدانيهأننلفريدة!ورةق

ملى!بهرؤذكفقدمناإكز.)2(أيضأوالحدبث،افدبملفلاضةوهناك

علأو،الحكمةمنضربانهعلىوفالن!عبناي!رضبأنهالنمربح

الألهية.الفل!هأنه

231.ص3جملدالنوحك)1(

مرباكطبنر.!لالألماقالنبتبئسنلمةتنرضلاتترالآن)2(

باحدالر.ا!نافيابامد.ابةوبلةالنكراولصالردج!الاتقرفى!
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ناهجعنبخنلففحجهأننعنرفانلهالالصاففنذلكومع

نأحبنالدوفا،قطريقعنحصلماحصلأنه!فبرناضا،ارو.الفلاسةة

اللئبينما(وشتانالمفلوالأعندلالالظرأصعابمنكائرااي!خربن

المزبةليئالهباقالجرهرانبقولا!بدهانناذكمثال.وألاشدلالا

وهذا.الكيةوالضوالعقلاللهبعدأى،الوجودمراتءنالرابعة

ارجؤ.بوحدةالقانلبنأشرمنأفلوطن)يهذبكنبرأعايفزقلاالش-م

يقابلومر،الفقاءاسماحياناالجرمرمداعلىثطلقعربىابنأننجر

لنايدكرئم.الأولىالمادةبههـدربلنايزلانمنافلا!هكدايولى

لماذالنارو؟،طالبأفيبنعلالاطآعنالشةهلهأخ!أنه

فىلهولاوجؤ،وبهقل،ب!عزيسعاف!ئه:فتول،بالصقاءس

الحقكرنأن!،المضروبةبالأمثلةالاالحققةعلىيعرفولااليمين

:فقال،الأمنلةبضر!بهالحقعرئناوانما،مجفيقتهبعرفيلمالطواتنرر

بعرتلاالهباقالمشولطا.كدك..مصباحباك!ةنوؤنل

به،تبتىالىا!نلفةالموربلمانهيصليأصكلومو،سوبالمصبالمثلالا

غلفمسألةومى،ابىولىالحكماءؤ-به،!مةصوؤكلفى!عو

وانا،خيرمأنوالولا،أمرفىانوالميحكىمماولنا.ضدمبها

عليا.الحقوبمليهالبهفيعطهط،بهباجميعكانجافى،نمدد

عه،فيلمبكلامفأجابالن!يدعنالجيدضل.الفومطريئهلا

له؟فقبل،آخر-وابأففال،لهمناماف!نا،اب!إبأعد:لهلفبل

ونلط.نيننظرحتى،علينافأ.لمه،ا،ولمنعلينااغصضروطا

وانما،فيهلهتعتللاأنهالىأشار.املبهفأناأجريهكنتان:قال

باخنلافالإلفاءوبخلف،وقطبخ!بمماالبهبلقما!ثبهو

http://www.al-maktabeh.com



392

بحئرفعربابنأنغبر.!بددماالمجلياتلترالىوذك11"،.الأوقات

!ث!ردلاأنه،بحيث1لنحلوالمللبالمداب-يرأنهالمواطنبحضق

باضرةذلكعفلناب!كرثم.بهاالناللبنعنالانحلةأوطهبعن

أنهلهبنحاللهالكمف،وأنطربقعنئفهالوتفىبعرفهاكانأنه

)12.بهوضابئعلبهاللهنضليعلمحنىبهاالقاللين،رى

كاباتفىعبهانعثرعديدةفلبةعاصرالىلئرأنمنانربدولا

بصابنانذك3(إعنهنظرناجههكلنبرمنحتى،عربابن

النصوتان:يفولل!نه.صبهللبرفةابحثه!ابنعلامابكفيانف!ه

الهية.فلفهأوحك!ة

الصوفبةالمعرنة3-

2-!ولىحكط:

لبقرر،المعرفةقالصوفبةملكلنايحددأنعربابنثربد

اخلقهوانعبها،بنفقونالىأصرلهملهمابصوفأهلأنالأسأول

أفواكم.لاختلافواثضرورىأمرالحباراتم!هواخلاف.عباراتهم

بنكلف،ولابنصغلاوهر،ذوفهصب،بناهدمحابعبرواحدفكل

زون!3تعدىلافنطقهم.النايةطهلنضبقف!لمهمنضنأولابسن!د

أصابعننمامأصنهنلفأخر!نف!م،.وفىنمقوعلم!دقأهل!ما

ا،حوالأهلمنلبىالكرصاسلأنوذاث،الفكرأوالعقلالنظر

32،.ص2سبلدالترحات)1(

.523عى3جلدالشرحات)2(

الها.الإعاؤجقتدىالممالاتقصال!!لهنبرمنطهدا)3(
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العفلى،النظروأملالصويخةدينوصطأ!نفأفاكوكأن.والأذواق

نهمفربقأف!ن.-مفمامختلفونوهؤلاء.الاعنبارأهلبهوبرد

الذيقينبءشهم2خرفريقأأنكا،فكرلافوقعناعارهبمون

لايعرفشعندالنوءبنم!بنببنالنفرقةقاللبسالىبؤدىمما،والفكر

أملوق،ا،!لهوا،زواقأملقفالاعتبار،"ذاى.-الهم

الاغبارأهلأن،وضطممزبعبارة،فلكوسنى.الفرعموالفكر

عربىقابنيزولا.الفكرأصابالىفهماي!ذواقأملالىأقرب

والىجؤ،الكخفطربقءنننالأنإلاوجمكنمعرفةءنمابانهالفول

ابفكبرأنبعنتهدلأنه،،احدةجملةاننطرىالفكرعلىذلكيبهرلكنه

،.الصدقوصدمالنلبيسءاحبهبورتا

:أنذللثفلبى،والفكرا)ذوقينبجمعونالاكأارأهلكانوإذا

الفلاسفةبينمنب!كنىعربأنكبر.المفلىوالاسندلالالنظرأهل

كببرة"كانةالاغربقالعلهـوفه!اويحظى.أفلاطونهوواحدأفيدوفأ

وقد.جاهلبأنهيصفهالدىأرسطوعلىهـلفضلهيمجدهفهوفلبهق

كرموهماهؤلاءف!ن،،فلاطونعراهبنهمالملحبنعلىعربىابنعاب

فالفلسفة،المص!احظالدلالةجهلهموبسبالفا-فةالىلنستهإلا

ينىء،وبكل،!اللهالعاصاءالحفبفةعلوالحكماءام.الحك!ةمحبة!

الحكمةبؤلىومن،الحكبمالعلبممووالله،المعلومالنىءذ!ومزاة

عايهداؤقنالكا،النبوةعمهىوالحكمة،كرأخبرأأزرقد

..والحكحةالملكاللهوآناه:فقالالحكمةاللهاناهممنوأنه،لام11

الحكمة،هىاليرنافىباللان)سويخا،لأنالحكسةعبسناه،لفياوف

ا.الحكمة!بءقلوكل،الحك!ة!معناهافالفلسفة.المجةمىوقيل
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أصابان:يخقول،الفلاسفةكأعنالدفاععربابنويحاول

(الالمباتفىآرائمبعضب!بالفلاضة!أواقدالعفلىوالاضدلالالفكر

بشضلاالفلا!فةأنفبر.ماتبصفةالفلاسنةذمواالىلممبنوإن

مننبهأظأواماب!ببذمواوانما،فلاضةيسحونأكم!رالذم

الرصبهجاءتمامعث!ارضآراءبهأتواماوبسبب،الإلىالعم

الفكرأعطامماعلاعن!دواأغملدبهماظطأوسبب.اللامعبهم

31ولو.علجماي!مرثرشنمومن،!لرسالاتالنبوةأصلفىالفاصد

شىء.فىكلالحق،!اب!!الفكر؟طربقعن،لااللهمنالحك!ةطلإا!

حكه،إن:نبفولالآخربنالفلاسفةويننببنهالفالقعربابنلناوبحدد

المجصلةآرا.مبفصلونكبفيهرنرنلا1،3لدبهمأ!بلةليتالفلا!فة

الكنف.ساحبف!ن.الإجمالقا!ميلنبروناولرفبنمنوغبرهموأما

بتضشهعا،لكل!اتالحريىمننبهماجميعالدواةفىال!ىالمدادفىايرى

فبأق،.!ورةوك!االصوركذامنالدادهداقنبقول...صورمن

الأشاءبعلماللىالكنفصاصعلمهمافبخرجالكانبأوالرصام

11(.بهاللهمنوتفصلاعنابةجملة

الفلاسفة.طالفةقوالمعنزلةاي!شاعرةعربىبنالد.نمحبىوبدخل

اسلاى،جوقنئأوابأنهمفيرمشامتازواالإملامنلاسفةأنكير

مصيبناذن!م.فهنهموهما!ثبالدبنعنالدفاعأرا!واولأنهم

ينحصرقعدميمكسنظطأ.الفروعبعضفىنحطنونبا،صالة

النحاتكا-شحرفأكل!طأتعربىاكو!م56،ص3مجلدالترعات()1

علنينأنجا.3ضرعينبرطلاكقاءالأصجلهه!ا.رباقر)ك.ا*.الهىعنإلا

كلض!ن!انهعن!لهموحمهوموانما...اننطتندبكبندنجؤ3افر4رطنإن

8.اللامطجمدأخالهرلألة
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بعضنأوبلقنعسةواأنهمالا،وبادئهالدبنبأصولسلحواوإن،أكم

نأاعنندواوفد.العفلىوالدلبلالفكرإلبهأسلمهمماعلىبناهالنروع

.كفرأبعد،باسنحالنهالعقلأدلةننهدمماالآباتبعضبظاهرايهخد

الىالقوة!بمعادااللهأن،اشنالنأوبلالدفعمهوماوم!ا

أجانأ.معهوثفقأحبانأ،يفررهماخلافعلى!ففى،العقلعلىتو

طوروهر،العقلوراءطورأفاكأن!!ل!واأنلهؤلاءبنبغىوكان

بعجزوأنه،حدو"بعرفأنمندمال!قلواجبمنوكان.البصيرة

بمؤكهمااشحالةدبلاعلالس!زه!ا.فليىعليهبسحوسا)دراكعن

.الموهوبالعلمطريقعنالك!ضفأمل

فريبنحوعلىالشلطورأحمىطورجوعلىعربىابنويندل

استدلالهفىونفصبلادقةمنهأكزوهواا،اقيمنالزالىالإمامفعلمما

يخصها:بمجالشهاحاسة،كلاطواساشةلالعننجبرنافهو.لذالعفلى

غبرهءكللكوابمر،أحالنهالبصحكمعبهاعرضلوالهـح"قرة

بيدولانها.المةيىهو،بلالقوى-حلةمنوالعفل،الفوىمن

،.ننأالفوىصاضالمفل

لكل!ثدثونوم،كلهاالمقاماتم!هبعرلونف!نهماللهأهلأما

وبتجنبون.ننامبهادالقوة)د)دراكعلفبنبون،4نجصما!ةام

،نو!بهله!لةمالاالءالت!تبونةممنوالمنكلمبنالفلانحةأخطاء

الحك!اءموا،واباءالر!مناللهوأهلاالحك!ةمومو!عهفىالنىء

الكنير.،الخرأهلوم،ا!فةعل

الكاللاطاشاالادال!طات!ر)1(
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:الازوا!عم-!

المرورىصمن)1(،بهمتاصفهجللمتصولةيكونأنمنلابداذن

يضورونلاانهم.وابكلمبنالفلاسفةمنابمشطاف!همينبزأن

النجلى،مبادئأولومو)"ذوق،الىيشدونبل،الصلىالاسندلالعلى

ا)2(.شرباكاننصاعدأنقينآأقان!نتلبه،فىالعبديفحأحالوهو

+،،المبهةاك!اتبهابهقرا!أنعريفأالصؤلىاللرقعربابنولغرف

ا!دثونبسبهما!مو،اللحظةأوالرفياوالضربةأوالخظرةملموبسب

انماعلطانفتالنفهعنعربىابنحدثناوند.العفلىالحدس3با

فك!ا،النظرةذ!قالفنهدامن)ورزقنا:فقال،الطريقه!اعنجاءه

منمحبرالبحر،عن،وكلصحواحدةدفعةلايبهمفالثصنورأن

اللمحة،زمانقاايهشياءمدهجمغالعبنفندرك،فرتأو،بعدتالمزبخات

بلحظة،عيهاال!ئسىنوربسطعكدما،المرنجاتظهوربفزنبجث

،كللكوالمبال!مبينيوجدال!ىكالفاصلزمنىفا!لد!نرؤيها

أبةفبهننمحى،لحظىنفكبرأو،مفاجتهمثاهدةف!نه،الذوقيكون

3خرموطن.وفىالعفلالامتدلالضهـوبشفربلأىكعز!يةفجوة

العلم،ان،فقالبالخيال،وربطهار!يةاأوالضر؟4علميسحيهماإلىأشار

،الخبالحضرةببفبها،بحدتإنماالحاله!هفىالمزالبهبملالدى

ئاهمناللهبعطهاالهةبة)ذنالعمفطا.الحقضرباتمنبضربة

.عادهمن

221.ص"،31،ص3بكانندالتوحات)1(

.8،5ص2سبلدالتوطت)2(

.2:806سبدتالتوط(3)
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ثرونالدبنالعلساءكبارعندنجدهماللالقعربىابنوصفولئه

اي!شياءفبغمرالبعركاححفعأةبسطعالدىاكورئهالطىايخالأن

لنفسبرنامخالفنحوعلىوبفمرمابنهاالعلافاتعنفبكثف،وا-دةدفعة

الزشيةالفترةا.كحاءعن،عربىابنفكرةفىنجدكدك(.)1قيلمنإباها

بمعناهالعاحىالفاننلفكرةأساسابنخذأنبمكنوالمسب،ماالسبين

إالعلافةاسمعلبهيطلفونال!ىالفا؟ونوهو،اولعربل،الحديث6

فى،والمشبالسبنقوللاحنى،والنأثرالنأثبربحدثحبثأوارظبفية

رياضبة،بصبغعهابعبرالىالعل!يةالقوانبنقالحالهى2واحد،كا3د

نعمونحن.الحديت)2،بمعناماحنىيةالبفكرةعلىنصدقلاوالى

.)3(العلحيةالكشوفأحدثمناوظبقاالفانونفكرةأن

كذ،الفبل"دامنشينأبكونأنلئهعربابنتفاللوق

ف!ذا.نجهااللهأودعها!الىالعلومننضنالرمبةأوإصظةاأوالفربةأن

الضربة،نلكتوةقماجميعالملممنأدركالملاظأوالضاربمنونحت

منا!ربةنلثقرةقماجمبعالشسىبنوراللحظةأعطتمامئل

محبرأوفلبلعنالرمبةأوالضربةهذهكشفتأنانفقف!ذا.ابعرات

كا،ط-بماتلبقالفصوربل،ابهاراجأالةصودنلشىالعممن

)"،.علبهالثسىنثرقماجميعإدراكعنالعنقصورمننجد

وذلك؟زمنفيرفىبتمال!وقأناخرىمرةعربىابنويؤكد

ومن،بالمكانلاثمنبدالمحرتمنالضرببه!ا!فنمىالنىاي!رواحلأن

.138ا،مارتعىدارالخاسةالبت"اببتوشابمالحدبثااندكابخاانن!ر()1

يهةالساطتاكبممهدتر-!ربىكالدبنصيمطمبقاغالكابخاانظر)2؟

امم.إالمحال9691

.لا،2-5،2صابحتوشابمالحدبتالمظق)3(

.138صالابقالمدراننلر-فرالناحالترنقيرنادكلؤكولهبماونقال!(،)
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.زمانكبرقأوزمانفىإدراكهبمكنطزمانفبرفىأبضأندركفهىثم

الحقإأنمن،!ممعليهاللهصل،الرسولفالهبمال!لىثبشثهدوهو

صدرهقأوثد؟،ةبنا،نامل،ردنو-دظيرهفىأوكتميماةبنضربه

.اوالآخرينالأولنعلمنعم

مراهندىطب!نبالنظرةعلمعنقيفمبثأبجدلمأنهالموفىه!اوفي!رنا

.النظرةنلكنضمنهوماالربةتلكنضشهماإفانظر:نجفول،ابه

منرأنجهالكنى،أحدعنحمفهاولا،أحدعنرونهافافئالنظأما

تضنتهماجيممناليهنظرتصابهافعلت،نظزفنظرت،نفى

منقرلبعمفايمن.الأذواقطمهووطا.العلوممنالظرةنلك

.1111يتكلم.بما،يصربهبماب-ح،لب

النصطاعلىالعثورتبل،فصاءلتمامحبرأأنىجانىمنوأعزف

4)صاحللاال!ىاظضم"ذابجمعأنعربىلابنأنبحكبف،الحايم

الفنحاتقكبهطنفا!بلينهلالم!والنرابط،العجبالفكرىانسقمن

الكب!نالمنات!باوزتالىسنواثعهوغبرهمما،الحكموفصوصالمكية

الإصلاجمةالمفاتهنفاصبلأدقشالبهاباتعبهطهاحنوتما،معوالرساثل

لهااللاحتةأ!فتإنأغلوولالها،السابفةاإلفلسفاتاثقافاتشوغرما

نسقفىكلههداجمثدأنأنبح،لهكبف)1(-أنوله!اعصرناحنى

الأصشاوانلقببدوما،رفمالرضوحقكايةشثابعرفهلمنببدوعجب

الأمرار؟وكمانالنعسبةعلىالحرصمع،وألغازهأصارهوكزةكوضه

الف.أقحلالنهتز)ذاريينبتالقالنةشالاتحا.بدملطالبرتضاول.ارطا(1)

،التاح"الإلص3الإخزشلهحمملفدالمممراانللهعنربنرل

.221!،مجلاالترصات
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ونفكبرىنضعلىملكتقدعربابنكتاباتانأصرحأنلىصصزوهل

أرن!لاأننىرغمليرهاأدع!اا!دلاكتبجث،عامينمنلأكز

م!هعنلىبكفأنقيأعجبكتلفداونظراتهأرانهبعض

فيهدمجمعال!ىالمنسقا!كمالبناءهلىاث.فأناعمنطاعكيف،اللوقى

المنكاطةالحدةه!هقفيرهونفاصيلالضخمالأسلاىال!كرنفاصبل

،فكرهبحار(نفعلمت،أخبهعنءنهانفعبلبنبرلايكادالىانمجانة

نم،ريةأوضربةأطسعلىاتققد،شت،انانفىنيارهأو

الربة.أوالنظرةنلكعنهلهكثفتبماالوانقتفصبلفصله

اللئمعنىعلىالعثوربيدةلزةمن!حاوكأنىمو2خر،واعرات

منبهالةأجطمعاصرفبلسوفعدأءدا*!!ةند!مأ،الصقالحدسأو

صاته،على،نجخىأنبمكنأو،الإعجابثيرثبنأعندهأجدفمالنفدبر

الدينمحيوينينهبقارنأنفضلاعن،!ءتبكبأنبمكنص

،ةجسونوهوالفيلرفه!اصجمعنهماكلنركتول!ا.عربابن

أ!عتطب!بالكرابةأوبالمرارةالثورثون،نجثأضهأكنبولم

كانساوأبا.وطافنهجهدهطىهوهلاانقلتاذ،عهدوقتمن

.)11كهالكنابةيلىنحفزقاقالل!حةأوالنظزنلكأجدلمف!قا،مر

نفيرأالفتوحاتكإبمنآخرمرطنقعربىابنعن!بد،ه!ا

المؤبعرفنفسبروهو،مذهبهبناسقنفسهالوقتوبديهاق!يا

ناق،الضربةأوالريةه!هبعد،أنهرىيو.الخاصةنجاربهشصطت

الدىالعامالاطارذكقمحاصهاتخ!لكىانفهانلقاءمنالخام!بل

االفانة.وزاؤشنكلف،اظالقابطور.بهابهنرجتباناممص()1
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ثضحجم!لائمكياا،مرنجبر،ابخاللحظاتمنلحظةضهكثفت

النق،بخرج،نخصهينةأوصورةنهانةصيلولكل.تفاصبه

ا،شباءوتفلص،انفرقحالةالىالجمعبةحالةعن،نبيرهحدعل

ةاما،!بؤهاذأصلاكانبمنفهاصوؤكلاوننحلق)1(واحدةدت

عطهصررشعلقوب!ذق،بصره!وربعينهفتعلق،طيه!)ماله

من،باطةأممالصورياطهوننعلق،ظاهزفىحواسهارساك!ك

،لرحنرحأنوجبكمانتن!ن،.الباطةقراهومانرريخالهفكرهأعال

المغبونالرابح.ومووكبرهاا،خرىالىلجمانبةأح!إلهجمغفىالأمروكدا

م!.قواجدهمليل،المثاهدأعبمنوطا.الجنةبلخلأنالى

وافه،ب!&محلمونلةرعتهمكمصفهمل!دم،الطرلقأهلمنالدار

ه.ايلبهدىوموالحقبفول

الطرفي:أفىواقطايى-ء

منوانمرد!!،إلهامالواأذوا!مصدقرأوالمااولرفبنأنوطبب!

أناقنعوا)نهمعريابنيقولبلأالاسبأيدىالذىبالعمالاكتفاء

العمم!االىاليلأنوحدوا،الرببطربقاللهمنإلاالعميأخلوا

انظرةا!ؤة،أىالمعاقابهمألفيتن!ذا.الفكرلا،ال!كرموالموموب

ذلكأنعلم!!،نفاصبهاأى،ومورهاالمعاقظكبرزتثم،الكبة

!كغبرأخكاصورقالناجملنلكبرزتاذاأما.مهاالمةصؤهو

اإلغشاإلنورا!وةمنبعطجماللهف!ن،الحةنجةمحلصورهامى61

الصورافرفتالتىالضالةالصورنلكخلالالنفاذبهيسنطبعونط

.همربينلد-فى؟طبقاغال.بهابخاالنلر(1)
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وراءها.ماإلىفبعبروغا،ا!بفبةالفا!بلأو

تالولهذا.استعدادغمنناوتحبتنفاوتالعارنبنأذاإقأنفير

التجلياتوكدا.إنائهلرنالماءالون:المعرفةعنسثلوتد،ابخيد

لهوالتصلى،دانمأفيدركهاالحارففأما.كانتحيثالأفيوالمظاهر

اقى،ونجتص،قيلى!لاذاتجلىمنفعرف،دائمعند.والفرتان،دانم

كذف!ن.نيولاطكلااللهغبربعرفهلا،نجلىبكبف،أالعاددن

!كليها،قبهفيةفعم،ا،صلفىجمهولةال!ات،،نالحقخصانصمن

.،اللهفبريهحدولابمركالظاهر،غبرحا!ل

نأ،عربابنرأىفى،لعبدهاللهيعطهاادالرحتفئواذن

وأفضل.نفسهجهةمنالاجتادىوالحكماكظرىالعلموبينبينهيحول

الإدالفتحقبذلكاللهبحاببهاوأنالنونعماللهثرزتهأنذلكمن

.!لدقمنبعطهالذىاإلعلم

الأنبياء،وز،،أولياءهاللهبهبفنصاللىالملماذنهوالحلمنأفضل

ا،ىللنبىالنابنوم،بصيرةعلىاللهالىبدعونال!بنا،جنى

إلىبدعوالذىا،ىافبىو5،!مع!اللهصل،فالىسول.الحكمق

فليحى،عربىابننعلى،قالفكرو!احبا!نهدأما.بصبرةعلىالله

افهعلىالدخرلأرادافئ:بةولول!انجده.بهمحكمفمابصبرةعلى

والعفلالنقيبدبقللااللهةان.ثر!هبدبهينوبقدمعفلهنلبزك

الحق،ملبموازبنهالمزبدخلألاافذا،دبحنفن.،شدااا

ومى،أرسطوفطقفىالفيايةالأشكالكلكالشليةموازينهب!وبعنى

.027-926عىاناذالنملانطر150ص3مجلدالتوحات()1
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الحق،موازبنبأنها"المسنفبما&طامى"كنابهفىالضالىالإماموصفهاالى

القر3نأدلةينالظمعالبونمع،"كريمالفر3نمناشنبطها)نهوقال

افكلفطاجوظهورظلهاثفلقالقياسأدلةوينوحلاوصادناق

.)1(فبما

عالمأنثرىعربىافيالدبنمحبىف!ن،ضىءمنبكنؤك!ا

121،الالهيةالنسبوهو،عنالقلخارجهومماعقلهبميزانورفيلمااالكلام

فىثخلإلاطحقثمماوتخبل،بهوكربهورى،%أنهثفبلهلم

أنعيهاببحداالأنسانيةللعفولبأناذنالاعزافجبيزانه

حدفلا.الحدؤخالقموبلأعندهبقفحددتهوليس،عندهنفف

.الاطلاقعلىالنادرنهرلجانه

العقلىوالنظرالكشفبينمقارنته-4

:اياقيالماال!قالم-ا

محقكثفوهىالطريقاملمعرلة،الصردةمننوعاناذن!اك

لاشطرقمرهوبمموهر،علوكوتفي!مملإلاعنصاجهايهلايصل

نأا،لىمنكانفربماالمصفةمناناقالوعأما.خطأأوضهةإليه

المنكيرطربقعنصاجهايكعسماادالمعرتهوهو،العلم31عل!بطلق

ألرلب،للنكدائمابنعرضالعلممنالنوعوهدا.الضلىوالاشدلالانظرى

البه.شد!الىالىطنلقالطنبمكن،.دهبفضفيوهو

..3:15جملدالتيحات)1(

.3:21جملدالتوحات)2(
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ريند6وابنالمعرلةفكيةالثهإلىقرببةالالهىالحلمعنعربابنوفكرة

بكونإنمااللهءلمأنأساسعلىالاناقوالعلمالإلهىالعلمببنبةرقلأنه

زاند2الإنانعمكانولما.علىذانهزاندالإنانعلمأنجنقأبذاة

الاشثأيعملافالإنسان.النفليدطربقعقالايكرنلاف!نهأذانهءلى

بقلدأننفهابطببعنهمضطرفهوواذن.العفيةأوالحشة-،5ب!حدى

عق!فلد!دهكدكأنجطئ،وتده!انفليدهفىيصببوتدالاحط،

والفكر،الفكربقلدجانجهمنالعفلانثم.بصدرماالىايهحكماآفى

سيلمنالعقلأطملبمىالج!لةنفى.الفاسدونيهاصحبحاليهذاتهق

.)!(بالخطأاتصنهط!ا،مقلدفالضل.التلبدس!

النىالطريقةإلىعد)واالعقلالنفكبرأصابخطأالصونجةراى!لا

لبكونأىالبتبن،عبنمنهميأخلواحتى،أوبىثهةلانلخلها

بفبنبا.محلمهم

معرفةأرادمى،الضللصاحبفبنى،كذلكايهمركانو)ذا

ألنةومملىكنبماقاللهعنأخبر.بهلبماالألهىالعلمبفلدأن،الله

منحهالى،نماهصىأمامه!بدفلنالأنمباءمعرفةيربداللىىأما.رمله

كونحتىوانوافلالطاعاتشإكزأنعلبهصبوعندن!.اباماالله

اللهوبعرفبالتهكلها4الأموريخرف05قواهححيعوبمرهععهالحق

بالنه،كلهاوالأ!ور،بالنهاللهعرفتالنقليد.،و)ذامنلابداذأباقه

ولاربب.)2(،ولاشلثولاثهةجهلذكفىطكيدخللم

أنهمذلك.الوممنضربضحيةف!نهموالاسندلالانظرل51أما

.893ص2اش!رأنأصبد965-658س2صلدلتوطت)1(

.892ص2صبلدالتحات)2(
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13مع،،لنظراإلضلالح!طربقعنا،شباءضاثقمعرفةبتجلون

عرضةوم.ال!لبةوفواموفكشمحسمبفللراانشئاصىلابفعلزط

والنظر.الصلاوالحىطربقعنإلبهبنهونط!ماوناوبلفىلل!ا

وبدءون،ا!فةعلىعلماهأنهموبعخد!نبأقمالظنيحسنون331

والعفلالحىمنكلقوالموابالخطأينالنفرنةعلىالفدرةلأنفسم

.صبحأ،بكونخطأبمملوهال!ىلعلبدرك!لفكر)وط

اعنرام!:كلرد،-!

ومن:نجقولاناسمناحدطبمايعزضأنعربىابقهـلشغ

العممدابكرنأنالمكنمنأليمى3اتبهختماعلمكأين

لفلاثمنكنقإدأإلاالأمرواغقلبسدنهنفلإد.دصأنهالاىاللدنى

والمنكلمبنأالفلاسفةمثلنظربانفكبرأنفكرأنسوىنفعللاف!نك،جاك

ونظرمأفكرمثرن،ونظركبفكركنلزناانتريدفلم

جاءمانفبدازلغىندف!نهولدا.النفبدمنمفرلاباق"ووبجيب

ولكن،صدتاتلنا:يفولفهو،!لمعلبهالله!لى،الرسولبه

والىاللهبرسولالمىمذانفلاأنعدنانرجحالنفلبدإلانرلملا

!لناوبمرنا،عناالحقكانحنى.فيدأ،عيهوملنا،اللهكلامبأنه

..بالاتفاقه!انقلإدقاصابئفكان.النفابمه!هوعرتا،بالئها،شاء

.،فف!هفىيجدهف!!،انكارهعلىأحدقدرما"؟ذهبناال!ىوطا

"بههلىاهما!ولبأنيجزمبهفعربىابنلنابفرأن:فىولكن

طربقعنجاءإنما6ءصدرماترف/دتيفةفلسفبةنفاصلكلنا)كنف

بالنطرةالقرقنجداولقه!هبأنذلكلنابف!ر)نه.اقهنفلبد

سنةق،رطت
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الوعولفحالبالفكروأمااالفط!يالعلمه!اعنعباثوبعضاكنبكت

،فلمالحسمدركاتمنهو!اه!اعلتأينمننجلهـف!ن.بهالىالعلم

فتتلقاه،الإلهىاإلإعلامالإلهامبقىبل،-مولليىكافلناالنظر،الاثبق

ئم،لها)1(،الذىالخاصارجهمنؤوقأكنمفاربهامناناطقةالنفس

العكلمنبهاللهأمرمابامتالنفسهبئلأنسائلهوصىبسنطؤ

قداذنصحتكوتد5:نجقولنلبهعلىنردالىالخواطرومراتجةوالطاعة

الصحبحفمعوالأفكارالعقبةا،دلةماتربأ!ورعننفسهقداخرالحق،نجا

منلابداذأربكفقلد.الإيمانو)زوماندبرتصديقعلىأدلهااتامة

امملثم،تائلهالىعل!هواعرف،تاوبلهفىعقكلكنفلدولا،ا!ليد

المطلوبةالمعرتهوتللثعارفأ،تكوننحيتلى،كهوالعلمق.رل-ى

.،الصجح،لعم

الب!بئ:العمطيعة-ء

بنعادهبعضاللهيههال!ى،الفنىالعلمه!اأنعربابنرلرى

ارادولو.ضرورىعلم،والنوافلبافرانضاليهوتقربواالإيمانلهأخل!وا

ؤلك،ا!طاعلما4ايقفالضروربةالمهرتههلهمنبتخلمىأنالعارف

ضبقةعنببهفاللىالأبماننوربسب!هفىبسنفرايقعونالعلم،ن

أننسنطبعفلا-النفسقيتفرالدىاليقبنوله!ا.12ايعئبهجاءما

علىاببنةهدهوصا!البد.قيقتصحبهاللهمنينة-عنهتفك

.3:918جملدالنحات(1)

كذمدافيالفاس!عومر،اثرميبالحدرنملبماةاننالدوؤضرعرباينك!

.001:،جملدألترصات.ا،تنخأكل
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فبرى،ضيقهاعلىاي!شاءفبرى،مسنفبم)9،صراطوعلىربهنورمن

بالببة.الشهةهدهلدبولانلتبى،شهةالثهة

الصادقالخاطر،عنده)ناأبالبينةعربىابنيعنيهال!ىمالكن

الصادقالخاطروهذا.العبدنبالىالحقسفبربأنهو،5،يصفهال!ى

اذننهو.عاده!نيناءسبخنص،نعالىكبوبهخقمنشىء

فانجله،بفبلهماوانظر،بهإفخد.عندهمنباقاللهمننحربف

الفكرصاحبيفعلكا،فانفهبنبه!ا،عبهفاعنمدعبهيدلعا

ففسفىبدلبللبىدلب!مابنخذقدالفكرصاحبأنغير.ديلهق

الأولاظاطرأما.،الأس!ىقدلليهودليلامابتخدوتد،الأمر

نألاثؤكدال!ىعربىابنظرقالعارفإلىبالنسبةأبدأيخطئفلاا

يكرنلاا،رروالحركةالألىوالكل!ةاي!ولوالغالأرراقزمنكلا

.والخطأ)2(للمرابعرضةف!نهاي!ولاظاطربعدماأط.دتهالاكذصأ

قلبعلىاظواطرم!هوردتوإذا.الحقسةراءعندهفا!دواطر

فهو.بهبلهـمهأناللهأرادما،اثامدةطرثقعن،ملم،ال!ارف

ولابثبنون.باحنه؟ر!نأنهميعلمي!قالع!فراء؟"ؤلاءلبنلقاليفظةدانم

ملنهقظل!)ن،نلقامانتبهف!ن،الغافلباب!رعاظواطروهلىه

أنوا)3(.جثمنعال!!

لهميكشفبناللىاربنةأصحابلدىالإبماننرريكتحبكيفلكن

.2:613!رصات()1

.6":3ل!ريات)2(

:فنال،38(:ا2خر)تسطنقذإءمنعبرت.،2:56تطت)3(

راحل.راساناطن،فاطنان!يخفنانهطبك؟جمكتهالفامأرجبننهالكجاء.هن
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الم!ثاهداته!هإلىالوصرلانعربىابننجبرنااربافي،؟ا""لومءن

بكئرونشممنوالرباضةالمجاهداتأ!حاببعضلدىفي-ققالالهبة

تنخالهامنفرةلةأوارألهمنلوححنى،الهمةبممونو!ن،للعبادةاللبل!!ر

ألىقالدهابصبحةا)ط!إلهذهؤبمرننررذور.كلينماظلمه

ظاثلهتظهربأللاثم.والفغالقبرلعلاماتأولمىونلاث.الأمر

أعظمنوربطعحنى،ابهاوإيخهاوالمسارعةاهدات4باالربفةالأنوار

ملهالىالوصولودون،لناسدينغولالقالحواصعنلهيك!ثف

ورياضانهأذكارهنتيجةوبرى،أصارعنلهوثكمنهـف،الوببةالعلوم

ا،صارظكأخدالىفن!ابقرحياخلفأاللهأتأماوفد،ومجامدانه

شلأممالهملهمكمحلماللىةنهؤلاءعربىابنوبوص.اا(كهانياخ!ها

.الآخرةفىلهممدخرة!ءذلىثف!ن:أقهمبنهمواألاالفتحه!ا

وابىؤ.اشحدادا!هملنفاوتفيمن!شفاؤلون)ذنالذوفالا!حاب

والحلاجأنابتشرلافيفالا:فيقولافيلىوالحلاجبينمفارنةفاعرببنا

الخبةفىفتل،والحلاجحنىفجسوعربد!مكرفصحوتواحدةمنكأس

يزعمامكدا:فقالالشبلىقولنجلغه،يموتأنتبلالأطرافمقطرع

فقبلنا:قولىمنلقالأو،بىحلمامثلبهلحلضربتصاشربلو

إ.)2"الحلاجوس!رافيلىلصحرورجحناهال!نبلىقول

:4المولبماللمعرلةأثلة-د

الموققالكث!فوببنالنظرىالهاميننفرفنهعربىابنطبقوتد

فالإنان.العالمق!كاننهالإنانكرامةعنفكرنهفهاعدروةمالل

.2:626صبهالقيحات()1
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افلوبدبهينالإنانبةللتأةجعاللهأنبرىوهوا.الحاروحعد.

ففدالملكنابئالاذانكانولما.إ،)1العالمماتالانانمذاالعالمفالق

الىالإنانبصلاءىول!ا.ونفصيلهالطلمنديرفىاظلافةلهكلت

لحسب.ة15الظاصورتمجسبوان!ان،ضينهفىحيوانفهواممالمرتبة

الاالنوعم!اءنأولاخاقمااللهف!ن.الكاءلالانسانفىاوكلافا

له!االكمالءرنجةعنالحقأبالىثم،السلامعليهآثموموالكامل

!والمرتجةتلكعننزلوش.أبدهالدىالإنانف!وحازمافن.الوع

.،سواهالحقيح،ناتافيفىوبى،له.ةقى.ا!كبالانايخةمن

عربى،ابنعند،تكرنلا"نحوطاعلوكرامتهالإنانمكانةععرفة

ونظر.اسندلالعنلا،ؤوقكنفعنالا

وهوالعفلىوالاستدلالالك!حفبين،عنده،لنابفرق2خروشال

العقولأدلةتضاربتففد.العباد،فعالوالفدرا!ضاءبمثمكلةالخاص

الى4تبهاأمنحبر،انهةمةول،إيهالإشانأفعال:أننبالسألةهذهفى

ثهور.نفيدىخلافالمسألةه!هفىواظلافأمجبرانهفنقولخالقه

العبدإنقالرافايهولون)12،والأشاعرةالمعرلةمندظهورهيكونماوأوضح

للضدبن،نصلحقدرةومى،)باهااللهأعطاهالىبالقدرةأمالهيخلق

مجبريوثمرمن،يزكهأنأونبئأبفعلأنعلىفادرالإنسانأنأى

توا!لبراطبنفسهاضجه،افلوقةالفدرةه!هبسنطيعاسنخدامدامط

ا،ثاعرةأما.والعفابالنوابوفكرةالتكلبففكرةببررمماالنر،نحوواما

ريدانالإفأنأى،الأظلكسبيوذماالإلاذالىنبواففد

791.طرصشهر،ابلة.سجلةق.عربىبنالتصندالإلاننكؤ.ضانانظر(1)

.211ص3صبلدالترسات.الرامشبا!االفر!بنكلاعرباب!ربصف)3(
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تهارإتقنرنالعبدعندمايدعلىو!ربها،لهبخلقهاالذىهوواللهأ!اله

الفولالىا!ضاصلبرأهلذبامبيرنبنالطانفنينماتبنعداؤنجا.!ها

.ثىءكلخالقفالته.لهاخنيارولا،نمامأسيرالانسانبأن

الطوانف،هذهغنلفلدى،العفولأدلةأننبرىعربىابنأما

منعار!غيرف!خها،والاسندلالالنظرأهل!ندالظاهر!سبتعار!توان

يجهةبصدقنثهدآباتالكربمالق!3نقجاءتإذاوأ.أالأمرنضق

ولا.حقبتىلاظاهرىالآباته!هبينفا)شنانص،مهاطانفةكلنظر

بافيةالا،الثرعنصوص،قالعفلأدلةفىا!ؤالتناقضطاثهـنغ

الاذكيعرفولاا)1(:ذكقعربىابنويةول.الكشفأهلالى

يطبالصورةعلىالإئسانوكون.اللهاهلمنخاصةامنمفأهل

الدلالة4قأفوى!و.لهب!ثهدوالحسبؤبدهاإلتكلبف،لهال!ل

حجةضعفتولهداأا،!لبحسباللهإلىذلككلرجوعفيهيفدحولا

عفلىوأمر،ئرعىخبرلأنهبهيفواونأيضاهزلاءف!ن.بالكسبالفائلبن

الفدرةعنالفدرةنفبمفىحجتهمتضحفوانما.نفسهمنالمزبعلمه

..الحادثة

قالعدما،2خرءوطنقالمصكلةلهذهحلهعدبىابنأكدوند

الالهىالخبرفىطعنأذلكلكانالعبدإلىثلاالصلاةفعلننبلملواتا

يمكنلابحبث،لاصمباهنةأيضأولكان،بالصلاةالعبدنكليفوق

الأفحالمدهسنسببماالأ.رم!االلهافحسمثىء.قبالح!القة

.فانظرنعالىلتهذكوإنمالهم،خلفهاوبى،طضا!انبهأظهرهالمن

.635ص2سبلاالننرسات)1(
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بالطربفنبنوالإبمان.ا!قالمناكلض!شبنضتمامعا،مرهلاأعجبط

الأبمان!جؤعالبهفبابصعلبهوالاطلاع،واجبفبهالمننانضنين

منمحيرزلااوطنه!افىف!ن.ذكاطىلمنوتوةعظيمتأييدبه

،)1،.الكفأمل

الكثفلأملعربىابنازضاهاكىالحلهداأننرىأنوعجب

افعلتعربىابنتبفولال!ىرشدابنإيهسبقماهوماخا!

.بدىا"ترالاطملدىوضرحأأنلبصورةيوحدفي،كدكنحنلماكبرمرادأنه

القدرةحدو!فىالركأوالفعلعلنادرالإنانأنبفرر!نالنلاثةنهؤلاء

كلششبد،لدىعندمادمشنانيىلاف!ناول!ا،لهاللهخلفهااد

مغحاكليفولحينالحبارةنفسبلأالفكرةنفسرشدوابنعربىابن

فىإقهوضماادللأسبابيخضعو)نه،اختارهفىجمبررالانسانان

ا!ون)12.

العارتأوصاف-5

ابنضدالعارفلأوصافمكانأنفححتىالمثالينبهديناكتفي!وقد

أرأىلدرأبهفىوالجكلمينالفلاضةعننج!رجلفالعارف.عربى

فلا.،عبهالحقذكرواسنولى،ئفهالهيةأشعرنهواش.الطافة

يأسفلا،بفابهلاةربهيعيثىومو.غبرهإلىبرجعولا،اللهفبربهد

علىوتاؤهنفطكلبكمازه.!شىمنوطرهففىولا،ثىءعلى

922عى3مجلدالترعات)1(

.218ص3مجلدالفنوطت2()
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الأخلاقمه!بشىء)1"،كلبهويصفو،ينىءبكدرهلا.....ربه

ثردنباراكب،إليهمصغ،يرهفىبالناطقمؤش،بمالانحادقانلفبر

.ان!اعأنالأصارعلىنجور....باطنهفىممامشفق،به

كمانهىعربابنعنداولرفس!اتش4سأمكانتور؟ا

.نصورهبمكنحداتمىإلىكنابانهقالنزط14هروهذاالأس!إر.

النمريححدالىالسركآنعلىالفدرةفىبالعمىوالثفةالبراعةبهتبلغوقد

لاأجيزإذاالنفسىتيارهلهعلملأمنعادةإيهايفطنلامواطنقبه

اإلتصيحا)رشبين!حلغة!نخدمنجدهوأحيانأ.الحدبثافيبرهذا

نكافدونجنبإلىجمأوالباطنالظاهربسيربحبت،عجبافنأفى

الثفافبةسوىترىاحولهالحدبتبدوربماعمعلىكنتف!ذا)2(.ن!فأو

الباطنمنأو،الحقيفةالىا!ازمنشتكيف!اتةلأنولك.بعبها

الأمراسنوفيناوقد:تانلاالأمرابة3فىبفجأك!نجده،الظاهرإلى

شعروربمائ!ف!4.إلافالفلاذلكوراءطأماوباطأ،ظاه!!

ابنالمريعايشأنشولابد.بهكشان!لوأنوودعانبماأحيانأ

شرعددالمصاعرالفكر.جلة-!رببنبن4ر-باليزاكفال!نزمةلامنااننلر(1)

..!91شةرسط

تمراينلبينسوفقاكاطا!ن.دامةلماتنا.سلقا،ابسثاشطبملنراتاوجمدنارتد(2)

وببنجمافيالامارشواملالتلرىان!كبرأصعابببننرق.نند)يهدالمرسزالش!"راباطنأو

ن)تال،2خرجانبشالكلثفأصحابوإبنجافيرصالاتيرأملالت!رىابنكيرامحاب

بينرص!وس"ا!فارصنة!وتنوااك-شو!لاء،افكارمنبواالكفحرمراالذفىالش!.

بغااباوويلإلىرلحأواالظامرنارتراناذا.واباطنالظامربينلامج!حن،وألكنفانظرمماالخكير

طمىشامذعناجمغانهحببلما)جمانولاالكفأملابكرنوااذالأشاءإحة.نةصرفةلهم

نبرراايهرلايا.شالزمأرلوالصالقونالرصنأط30قلوفىالإممانرزمراللاأنفكاقالمرجرات

كلنثفلمالجدان)بماكمبنرروضطرابالهينلرأوا...الاطنالىالظامرشلاصمبالظامر

.30802جملدت،نننونهماجحدوادلاشهدؤ)نكارطلى
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طياتفىمعهبنخرطوأنأعلبهنفطبقمأنيسنطيعحنىزمنأ!ربى

اكاخر.العجببانفىاببارذك

تدال!ىانلاطمابدنقلنفكبرهنحالطنهضدةجراءمني!4وتد

الاعجابمنءزبمببسرهكمانفىثلهركبأن،نجهيعارضه

داغمناككانوربما.معهاخلفطن،المذهلةالعبفربةبلكوالموة

التأقبوكلربلأسابقأحكحأفيصدربنمرعأنلاثربدألهوهو3خر،

كاالىمنلهكفولق.أصاره!مفىبخطىلمأنهتمامأينأكدحتى

طوبلازمنأبصحبنه،حقبقة،نعمأنهذكبعدفسببئالفهمأظاأنه

أصارهب!دءربىابخهاننعلمومخن.فهمهأساءأنهالثفطنأنتجل

-ءالىبوفقأناليحثعلىابمبرمنويى.تصدعنكنهق

وأالحدسمنبنوعالاعبقريةوبدنةعدأالمبعترةا،صارم!هشتات

ابه.موأرشدناماتوعلى،اللحظةأوالضربة

مرارأأدعادان،الر)ذاعةبعدمنهـوثو!ى،ا،مركانماوأبا

يقرد:أو،نطةذاكت)نفاف!مإ:.مودمافكئبرأ.ابهنفطنأنإلى

معرضق،نا.روىومراارتتاصثبنحتىنئهولاال!رإلى"فافطن

الممرىالنرنذىعنلهتروقمةكمانيا،وضرورةالأصارمنالحديت

مجلسيحفرضابكان.:نبقولالحسنبنثوسفيلىطولل،يتىبسند

ا!فريتدعند،حفرنم،زمانأعنها؟فطعثم،مدةالمصرىالنرنذى

:النونذىففالوالا-خهاد،عليهالبادةأنارو!رت،ضسهومخل،اونه

مخكالىالوابمنواتجهادكمولاكخلممةأكشكالذىمافثىيا

رأبتملأ!ناذابا:الىلفاتأبهاواخنصك،!ووبها،بها
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نمالخزالنمفاتغواعطا.واصطفاهجبد؟ينمنمرلاهاصطنعهعبدأ

ثقولتأثأثمالسر!ذكيننىأنابحمن،سراابهأمر

عاناماالأصارعلبأشرهلمنجهداالسرنألجىمارروهمن

)بحاثاالإشاسسدلوهوأةبفربهميسعدفلموباعدره

حاشاذلكممنممواحاشىمرمبضطبعأيصمافنلا

ناي!صل.)1،ب!لكأ"رالااذاال!ريدبملاأنهعربىابنيخبرناثم

.الكأنمو

فىالعقلالظرأ!حابوينالعارفيبينالفاقالناةوضحوهكلا

ينهمفماالراضقالى3بأنفالتبهبدعومندصؤلاء.الإيةايهصيى

أننهمالحارنونيغالبيما،بحضابعفهمتكفبرالىأو،الباببألفافل

.اناسمنبالأضمفرحمةلمكثمفتأصارأيفثوالاحنى

.263-262عى!ابم!نطانل(1)
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مةالمقلى

7%=ت

-2

الفهرحا

.-101ا،ولالفصل

سلاميةالأااللسالهفىالنمسلكر)

...اليؤلايخةالفلسفةقالمادىلأنجاه

النفىقرارهو3عقراووضدالر!حىالاتجاه

.وأصاطبرهالنفسقراؤهو3أفلاطون

..أفلاطرنعندالنفسخلو

.الفارابعدالنفس

.النف!.قيناابنرأى

القى،!جوملشاابنبرامين

شنا.ابنعندالنفىطيعة

سبنا.ابنعدإلنفسخلؤ

-617ا!اناقالفصل

!ليد!لفي!مبهالمرالى

اإلفكربة.الاجماعبةحباتناربخ

العفل:منالضالىموت!

...العفلتمجبد-ا

-13

22

93

57

61-66

67-07
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3-ءوفف

بالعقل.الغزالىثقة

الحق.ميزانالصل

افىموازبن

..العفلحدؤ

النصي:منالغزالى

.وانهدةالبحبرةطور

وفالنصؤ-د

.الحلولنكرةهلم

.الانحادفكرةهدم

72

97

87

فحة

71

72

97

82

87

ابفيد:)بمانمنالغزالىموتف-4

."الكلاسالمدابمفلدو-ا

طنية.ابامفلدو-ب

الةلإسفة.عندالنقليد-ء

.الع!إمنفبدو-

59

101

115

لحاا-19104االاكالفصل

جاكروسووكانل!إلىالاماميينالطمللركه

7-

ا-نمهبد...

...الطفولةفاندة-2

العلفل.فوالملانمةالى:نة!نة-3

احباةاعداد"حباةالريةمل-4

911-122

222-261

127ء13

138-145
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اإلدبنالعثلابناكوا:ققونجهرشداين

أسرنه..

..عرهطحاءمنه

ومحته.الوحدبندولةفىمكاننه

رضد.ابنمنأوربامفكرىموقف

....أوربافىرشدابننأثير

اإلدبن:العفلينالموفبقفىرشدابنمنهج

الله.وجودأدله:ا،د!المالة

الحدانبة.:الثانبةالمسألة

واللىاتالصفات:انةالاالمألة

والرؤبةوالجسبةالجهة:"رابعةالمسالة

والفدرا!!لوراإلقضاءالعدل:الخامةالمألة

.....الادسةالمسأك

رضدابنضداللهوجوبراهبن:الأولالنعى

الرؤية.ق-الأضعررأىنقد:"ئاقالنص

.الرصلمعجزةالفرآن:االالتالنص

!1102-.23اظاصالفمل

!وفلثأ!صلاربلأبةى

النصوفمعقنحدبد

317

147

63

72

78

83

86

29

39

59

79

ا-05

ا-51

ا-56

ا-63

ا-07

ا-72

احه7

ا-08

ا-82

ا-86

ا-29

ا-59

ا-69

102-302
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-3

-7

-8

-3

..النصوفمعنىمخدبدفىمخنا

..اإلنصوفالنشبع

على.منالإماموالموالىالعربمونف

.....سبابناللهمبدأفر

اببتلا3المدلبنمحةواسنغلالالسرىافطط

سبأبناللهمبدمسألةمنصبنطهالايهنورموتف

ة..بالندماثحورفكرةنقد

الادسالفصل

المحاسبى

....نهاص

ا!اسبىمنالظاهروأهلالفقهاءموقف

.اإلنوم،يةوالدعا،باالوصا.محب

..أفمالمننورات4

2311-05

2511-72الساجافصل

و!لا!مةالالامرمنأهلعربابنمو!

...".والر!االعفل-ا

الثرعبة.ا،حكامفىالمأوبلفرر

العقل:نفد-2

الله.عنعاحبهانبدال!لأدلة-ا

..أمحى-العفل!

2-502

2-902

2-214

2-217

2-222

2-227

-2023

،2

231-236

236-024

024-245

،2

273-282

282-283

283-285

285-286
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الالهية.بالل!اتبنصلنبماالعقلاءنضارب--

...المنكلحبنلمنامجنقده-و

الفلامفةعنياخ!لاانهيقولعربىابن-"

الصوفبة:المصفة-3

حكة.انصوف-ا

ايهذواقعم-!

..العارفبنأذواقنناوت-ش.

العقل:والنظرالكثفينمقارننه-4

.العادىالإنساق،لعلماللدقالعلم1()

..اعتراضعلىرد)!(

البفينى.العلمطببعة)-(

الصويخة.للمصفةأشلة()و

العارفأو!اف-5

..الفهرس

931

286-ول2

-288192

192-392

392-692

792-003

103-303

3103-503

503-603

603ء03

803-311

311-314

315-931
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